
                                                                                             

 
ENCONTRO DE EXTENSÃO, 7., 2009, São Carlos. 
Anais de Eventos da UFSCar, v. 5, p. 1369, 2009 

 

EXPERIÊNCIAS DO PROJETO PROEXT “SARAU ITINERANTE: P RÁTICAS 
COLETICAS DE ECO-LEITURA” NO BAIRRO ROMEU TORTORELL I: 

RESULTADOS PARCIAIS 
 
Departamento/Unidade: DCI / CECH / UFSCar 
Área Temática: Meio Ambiente, Cultura, Educação 
Introdução: A atividade extensionista Sarau Itinerante: práticas coletivas de eco-leituras, 
desenvolvida no Bairro Romeu Tortorelli, faz parte do projeto com o mesmo nome e 
envolve dois outros bairros da cidade de São Carlos/SP: Douradinho e Vila Isabel. Este 
projeto insere-se no Programa de Extensão Universitária ProExt Cultura, dos Ministérios 
da Cultura e da Educação. A motivação para a realização deste projeto foi o anseio de 
retomar as práticas dos saraus literários, caracterizada pela palavra falada a partir da 
palavra escrita e pela discussão do cotidiano retratado na literatura. A temática Meio 
Ambiente surgiu da necessidade de mudança de atitude dada a realidade mundial inerente a 
esse tema, e a opção pela realização da atividade na casa de membros da comunidade, foi 
feita pelo fato de que 86% dos leitores de livros costumarem ler livro em casa (dados da 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada em 2008 e disponível em 
http://www.prolivro.org.br). A opção pela realização das atividades nestes bairros foi 
motivada pela inexistência de bibliotecas públicas. O desenvolvimento das atividades está 
sob a responsabilidade de docentes e discentes do DCI e do DL e dos agentes culturais 
selecionados, moradores de cada um dos bairros. 
Objetivos: Objetivo principal: reavivar o hábito de leitura coletiva domiciliar que promova 
integração entre o conhecimento comunitário e o conhecimento científico, com o intuito de 
desenvolver competências de leitura, favorecer o senso crítico em ações cotidianas que 
envolvam questões ambientais no Bairro Romeu Tortorelli. 
Metodologia: Baseia-se em reuniões semanais para o preparo da atividade; na seleção das 
residências; na divulgação da atividade junto ao bairro; na acolhida aos membros (com 
explanação dos propósitos da reunião daquele dia); e na realização da atividade. Para a 
realização há a seleção de livros com temática ambiental, o preparo da contação e o 
estimulo à participação dos presentes. O registro dos encontros é feito por meio de 
anotações textuais, imagens, vídeos, desenhos entre outras. Ao final, há o empréstimo de 
material literário e o encerramento da finalização da atividade. 
Resultados: Interesse em discussões temáticas que envolvam o meio ambiente; propostas 
que permeiam o cotidiano e a melhoria das condições de vida, ambiental, sanitárias e de 
vivência em comunidade; aumento do nível de leitura, de compreensão dos textos e da 
qualidade das discussões; interesse em ações que viabilizem a criação de bibliotecas; 
sensibilização sobre a importância do senso crítico; favorecimento das relações de 
intercâmbio entre o saber científico e técnico e o saber comunitário e popular. 
Conclusão: Ações em prol do incentivo à leitura contribuíram para a formação desse 
hábito junto aos moradores do bairro. Os objetivos tem sido alcançados, tais como: 
despertar o prazer pela leitura, discussão coletiva de textos, intercâmbio de saberes sobre a 
questão ambiental. Percebe-se a valorização da iniciativa pelos moradores. 
Parceiros Externos: Agentes culturais do Bairro Romeu Tortorelli e ProExt Cultura 2008 
Apresentador: Zaira Regina Zafalon  
Coordenador e Participantes: Zaira Regina Zafalon (coordenador); Amilton do 
Sacramento Lima; Luciano Gonzalez; Marisa Cubas Lozano 
Telefone: 16 3368 2200, 16 3351 9466, 16 8111 7573 E-mail:  zaira@ufscar.br 
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