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RESUMO:  O  presente  trabalho  objetiva  apresentar  os  resultados  da  atividade  de  extensão
universitária  desenvolvida  na  cidade  de  Porto  Velho-RO,  junto  às  comunidades  acadêmica  e
docente da educação básica local, quando da realização do Curso Letramento, Leitura e Produção
de Texto Acadêmico e por ocasião da aplicação de um questionário de sondagem que pedia o
registro escrito das experiências de produção de texto na escola e dos primeiros contatos do
participante com a leitura e com os livros, bem como, quando do espaço escolar: quem era o
docente; como decorreu o processo de interação do professor com o alunos nos instantes de
incentivo  ao  hábito  de  leitura;  quais  atividades  propunha  para  efetivo  envolvimento  para  o
desenvolvimento do letramento literário do discente entre outras indagações importantes para a
culminância dos respectivos resultados. Desse modo, acrescenta-se como objetivos específicos:
reconduzir � educadores, acadêmicos e demais profissionais da educação, a uma autorreflexão e
ao redirecionamento do seu ensino-aprendizado, enquanto leitor e escritor, da sua formação inicial,
continuada e em serviço e as práticas funcionais, ora em desenvolvimento; repensar as práticas e a
formação de docentes para o cumprimento dos pilares da educação para este século, como sendo:
aprender a conhecer,  aprender a fazer,  aprender a viver com os outros e aprender a ser;  e,
repensar a condição docente na sociedade contemporânea frente às atuais exigências de leitura,
escrita, identificação e uso dos diversos gêneros e tipologias textuais e os atuais suportes. Para que
tais objetivos fossem alcançados, utilizou-se das premissas teóricas de Brait (1985), Fischer (1983),
Gotlib(1985), Miranda (1991, 1993, 1996), Riche & Haddad (1988), Steiner (1988), Todorov (1970)
entre outros e usou-se do método empírico, por acreditar que o conhecimento é produzido a partir
da  experiência  sensorial;  por  este  motivo,  serão  citadas  narrativas  vividas  em determinados
contextos educacionais e escolares, além de um estudo comparado, cuja modalidade de pesquisa
adotada foi revisão bibliográfica, uma vez que sua principal característica é o fato de que o campo
onde  será  feita  a  coleta  de  dados  são  as  obras  supracitadas,  aplicados  aos  resultados  das
entrevistas, as quais se pretende investigar. O evento supracitado aconteceu no início do primeiro
semestre letivo do ano de 2017 e, de maneira despretensiosa, foi tomando o corpo e estágio atual
de pesquisa. O universo de entrevistados contou com aproximadamente 120 participantes com
formação que variava entre a condição de acadêmico de cursos de graduação a professores da
rede pública local com formação de mestre e suas idades oscilavam entre  entre 19 e 55 anos. Nas
suas respostas, a pessoalidade foi a marca maior e se mostraram extremamente receptivos ao
questionário, relatando, inclusive, a satisfação em poder colaborar com a iniciativa.
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