
ISSN: 2526-3250

RODA LEITURA ONLINE: COMPARTILHANDO LIVROS E SABERES EM MEIO À
PANDEMIA

Autor(es): 

Cimara Valim de Melo
gabriela freitas costella

Nível de Ensino: Ensino Médio e Ensino Médio Técnico

Área do Conhecimento: Extensão - Cultura

Resumo: 
O Roda Leitura é uma ação do programa de extensão Núcleo de Línguas e Culturas, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Campus Canoas. Ativo desde 2011 - seja
enquanto ação em projetos, ou como projeto próprio -, o Roda Leitura, completa 10 anos de
envolvimento com a comunidade, promovendo as mais diversas formas de leitura. No ano de
2020, reinventou-se mediante às restrições da pandemia de COVID-19, e as edições do Roda
Leitura ocorreram virtualmente. Geralmente, somos apresentados à prática de leitura como algo
individual, e os momentos de partilha e diálogo são pouco estimulados; em meio à quarenta,
essas ocasiões tornam-se ainda mais raras. Logo, viu-se necessária a disponibilização de um
ambiente de troca literária, mesmo que virtual. O Roda Leitura visa, assim, incentivar e ampliar
o prazer pela leitura e valorizar o patrimônio literário brasileiro por meio do compartilhamento de
diferentes visões sobre obras. A ação consiste em encontros em plataforma digital,
direcionados às comunidades interna e externa do campus; os participantes trazem suas
leituras, de acordo com a temática divulgada anteriormente; abre-se espaço para discussão e
reflexão sobre as leituras feitas. As temáticas são escolhidas a partir de sugestões do público e
dos membros do programa. Conta-se também com um perfil no Instagram que auxilia na
divulgação e amplia a interação entre os participantes, que podem acompanhar a programação
para os próximos encontros, acessar postagens com fotos dos eventos, recomendações
literárias e trechos de leituras realizadas. O Roda Leitura, que sempre atraiu muitos
participantes, mesmo virtualmente, manteve seus encontros com participação significativa,
continuando a chamar a atenção do público externo; além disso, os seguidores nas redes
sociais aumentam cada vez mais. O participante supera a crença de ler como um ato individual,
enriquece o intelecto e passa por novas vivências literárias a partir das diferentes interpretações
e visões de mundo, o que influencia diretamente sua formação cultural e cidadã. O Roda Leitura
- que assumiu um caráter integrador entre ensino, pesquisa e extensão em 2020, confirmou a
sua relevância como ação de extensão, trazendo momentos de fruição pela leitura, aliviando
assim, o fardo da pandemia.
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