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RESUMO: Este trabalho apresenta uma pesquisa em andamento tendo como objeto 

experiências literárias de crianças que vivem e estudam no campo, tais experiências 

vivenciadas a partir de um projeto de práticas de leitura literária desenvolvido com alunos de 

duas turmas de 5º ano (uma em 2014 e outra em 2015). A experiência de leitura literária  

desenvolveu-se em uma escola estadual localizada no campo, no município de Canguçu/RS. 

Nas práticas de leitura, os alunos poderiam vivenciar situações como leitores, ledores ou 

ouvintes, além disso oportunizavam a participação dos familiares. Com material produzido 

pelos participantes, a partir das suas experiências com as práticas de leitura literária, foi se 

constituindo o corpus da pesquisa (fotografias, textos produzidos em diários e anotações 

pessoais do professor). A pesquisa está teoricamente ancorada em Petit (2008, 2009 e 2013); 

Freire (1992); Santos (2001); Gil (1999); Chartier (2002); Luddke e André (1986); Moraes 

(2004); Bajour (2012); Lerner (2002); Corrêa (2007); Machado (1998) e Soares (2009). A 

pesquisa contribui na compreensão de como práticas de leitura literária oportunizadas pelo 

professor/mediador podem colaborar com a formação leitora dos alunos e também como a 

comunidade escolar pode ser integrada a tais atividades. 
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INTRODUÇÃO  

 
O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma pesquisa de Mestrado 

em Educação, bem como a análise inicial dos dados provenientes de um projeto escolar 

denominado “práticas de leitura literária em uma escola no campo”, que foi desenvolvido em 

uma escola estadual situada no campo no município de Canguçu, na região sul do Rio Grande 

do Sul, com turmas de 5º ano (2014 e 2015).  

As instituições escolares que estão inseridas em comunidades rurais têm suas 

especificidades, contudo os alunos que estudam nelas têm os mesmos direitos e capacidade 

dos que estudam na cidade. A escola situada no campo deve ser um espaço de construção de 

conhecimento, um território fecundo na construção de práticas emancipatórias de democracia 

e de solidariedade. Precisa estar estreitamente vinculada à realidade local, ou seja, vinculada a 

uma cultura que se produz em relações mediadas pelo trabalho na terra, contribuindo para a 
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formação de sujeitos responsáveis, capazes de identificar, analisar, compreender e resolver 

problemas, capazes de cooperar e, acima de tudo, comprometidos eticamente com a 

comunidade local. 

Nesse sentido, esses educandários devem ser vistos como um lugar de 

democratização, de inclusão social, cujos sujeitos são dotados de história e de direito, sujeitos 

sociais, culturais, éticos e políticos. Partindo desta concepção, acreditando no potencial dos 

alunos que vivem e estudam em comunidades camponesas, foi elaborado um projeto de 

práticas de leitura literária, visando oferecer condições para a formação de leitores, acesso e 

democratização da leitura nesse meio social. 

Freire (1992) colabora neste sentido propondo uma concepção de leitura que se 

distancia do tradicional entendimento do conceito apenas como sonorização do texto escrito, 

defendendo que a leitura começa na compreensão do contexto em que se vive. Para o autor: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto (FREIRE, 1992, p.11-12). 
 

Freire foi um defensor do direito à leitura. Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, 

antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não pela manipulação 

mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade 

(FREIRE, 1992, p.8). Segundo Freire, a leitura é uma das formas mais eficientes para a 

inclusão social das camadas excluídas da sociedade. Um indivíduo que lê compreende melhor 

o contexto que o cerca e a partir dele é capaz de formular suas hipóteses e conclusões, sejam 

elas positivas ou não. Assim, podemos dizer que o pensamento freiriano é bastante atual e 

subsidia a nossa compreensão de ler e, portanto, serviu como princípio na proposição do 

projeto de leitura literária desenvolvido. 

Outra autora com a qual temos trabalhado e tem servido de referência para o projeto 

de leitura e a pesquisa dele decorrente é Michèle Petit (2008; 2013). Entre outras ideias, a 

autora argumenta que a experiência do leitor independe da sua posição geográfica, mas 

principalmente do acesso ao livro, da possibilidade do contato com os livros. Diz a autora:  

(...) a experiência dos leitores não é radicalmente diferente segundo o meio 
social, o que difere são os obstáculos. Para alguns, tudo é dado ao nascer, ou 
quase tudo. Para outros, à distância geográfica somam-se as dificuldades 
econômicas e os obstáculos culturais e psicológicos. Quando se vive em 

bairros pobres na periferia da cidade, ou no campo, os livros são objetos 
raros, pouco familiares, investidos de poder, que provocam medo. Estão 
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separados deles por verdadeiras fronteiras, visíveis ou invisíveis. E se os 
livros não vão até eles, eles nunca irão até os livros. (PETIT, 2013, p. 24). 
 

Para tanto, os mediadores são imprescindíveis. Mediador é o indivíduo que aproxima 

o leitor da leitura, que promove o encontro do sujeito com o livro, podendo ser alguém da 

família, da escola, da biblioteca ou de outro espaço cultural. O mediador é a "ponte" entre o 

leitor e livro e o requisito para isso é que ele acredite no potencial da leitura.  

Nesse sentido, as escolas necessitam de profissionais docentes que assumam a tarefa 

de serem "pontes" e, por isso, ações que incentivem e qualifiquem as mediações em sala de 

aula devem ser implementadas. Ainda conforme Petit, é preciso considerar que “para 

transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que 

se tenha experimentado esse amor” (PETIT, 2008, p.145). Por isso é importante que o 

mediador seja alguém que tenha prazer em trabalhar com as práticas de leitura literária e, 

além disso, em escolas situadas no campo, precisa ser alguém que conheça a realidade na qual 

os alunos estão inseridos. No caso do projeto que desenvolvemos e estamos acompanhando 

na investigação, o professor da turma, é o mediador de leitura. Nesse sentido, sua posição é de 

professor/mediador/pesquisador. 

 

1. LOCUS DA PESQUISA 

 
Começamos, pois, por caracterizar o município de Canguçu. A população concentra-se 

no meio rural, trabalhando na agricultura em propriedades que, na maioria, não ultrapassam 

25 hectares. Atualmente são cerca de treze mil propriedades rurais e, segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a estimativa é que a população tenha atingido, 

em 2015, a marca de 55.801 habitantes e que 63%, ou seja, 35.155 pessoa more e trabalhe no 

campo. 

No campo, a educação básica é oferecida por escolas municipais e estaduais. 

Considerando apenas as escolas de Ensino Fundamental e Médio, o município atualmente 

conta com 17 escolas estaduais e 31 escolas municipais, do total, 38 localizam-se no campo e 

10 na cidade. Analisando os dados relativos à educação podemos perceber que o número de 

escolas do campo é maior do que aquelas situadas na sede do município. Tal situação 

justifica-se pela grande área rural do município
1
. Com a finalidade de atender os alunos o 

mais próximo possível de sua residência, evitando o deslocamento em veículos do transporte 

                                                   
1 O município possui uma área de 3.520,6 km².  
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escolar, criou-se este cenário educacional.  

Segundo dados da secretaria da escola onde o projeto foi desenvolvido, a instituição 

tem 55 anos de história e atende em média 270 alunos. A comunidade na qual a escola está 

inserida é formada, predominantemente, por descendente de pomeranos
2
 e alemães, e por essa 

descendência existem muitas famílias que se comunicam apenas pela língua pomerana. Por 

isso, alguns alunos quando ingressam no 1º ano do Ensino Fundamental, além de aprender a 

ler e a escrever, necessitam aprender a falar a Língua Portuguesa. 

As turmas nas quais foram desenvolvidas as práticas de leitura que deram origem as 

experiências literárias de crianças são do 5º ano do Ensino Fundamental. O projeto das 

práticas de leitura literária foi desenvolvido em 2014 e a turma era composta por 16 alunos, 

sendo 9 meninas e 7 meninos, com idades entre 10 e 13 anos. No ano de 2015, a turma era 

composta de 21 alunos sendo 12 meninas e 9 meninos, com idade de 10 a 14 anos.  

Para fins de identificação para pesquisa, cada aluno será indicado por um número, os 

alunos da turma de 2014 serão numerados de 1 a 16, os de 2015 darão sequência a essa 

numeração até o número 37, totalizando os alunos envolvidos nas práticas de leitura nos dois 

anos.  

Analisando os dados coletados com os alunos e seus familiares é possível perceber 

que a maioria do grupo de 37 alunos é filho de pequenos agricultores e obtém sustento da 

propriedade onde moram. Desses que vivem da agricultura (84%) há predominância do 

cultivo e venda de fumo. Além do plantio de fumo, cultivam produtos de subsistência (milho, 

legumes e hortaliças, árvores frutíferas, por exemplo). 

Considerando o nível de escolaridade dos adultos que residem com os alunos e que 

não estudam mais, ou seja, 120 adultos, a média de escolaridade é de cinco anos, o que fica 

2,2 anos abaixo da média brasileira que é 7,2 anos, segundo dados de 2014 da ONU  

(Organização das Nações Unidas)
3
. Constata-se, assim, que os adultos que convivem com os 

alunos em casa possuem pouca escolaridade.  

Convém destacar também que as famílias, em sua totalidade, são da religião 

Luterana, por isso, existe uma prática da leitura doutrinal estimulada e exigida pelos pastores 

e, no caso das crianças, pelos próprios familiares. Embora seja hábito o da leitura voltada à 

                                                   
2
Os pomeranos são uma etnia descendente de tribos eslavas e germânicas, falam língua pomerana que é 

uma língua baixo saxônica). A Pomerânia, de onde se origina esse povo, está atualmente parte em 

território polonês e parte (bastante pequena) na atual Alemanha. São importantes no Brasil porque para aqui 

emigraram em grande número durante o século XIX, principalmente para os estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul e, contribuíram bastante para o desenvolvimento desses estados e hoje seus descendentes ainda o 

fazem. (Informações retiradas do site https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomeranos. Acesso em novembro de 2015). 
3
 Informações retiradas do site https://nacoesunidas.org/. Acesso em janeiro de 2016. 

http://dicionario.sensagent.com/Etnia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Eslavos/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Germanos/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/L%C3%ADngua/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Pomer%C3%A2nia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Pol%C3%B4nia/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Alemanha/pt-pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pomeranos
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doutrina de sua religião, a leitura literária não era recorrente na vida dos alunos nem de seu 

grupo familiar quando começamos trabalho no início do ano letivo, tanto de 2014, quanto de 

2015. 

 

2. OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Caracterizando a pesquisa 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar como crianças de duas turmas de 

5º ano (2014, 2015) de uma escola situada no campo e suas famílias viveram a experiência de 

práticas de leitura literária proporcionadas pelo professor. A análise dessas experiências será 

feita por meio de diários produzidos pelas crianças, de fotografias e de anotações pessoais do 

professor feitas em seus planejamentos de aula. 

 Assim, a questão de pesquisa é: como crianças de duas turmas de 5º ano (2014, 

2015) de uma escola do campo e suas famílias viveram a experiência de práticas de 

leitura literária proporcionadas pelo professor? 

Na produção do conhecimento sobre os temas que sustentam o problema de pesquisa, 

o levantamento bibliográfico se faz imprescindível para fundamentar teoricamente o objeto de 

estudo, que são experiências literárias de crianças que vivem e estudam no campo. A consulta 

às fontes bibliográficas permite uma reflexão crítica e mais detalhada dos fatores relevantes 

no tema de pesquisa, auxiliando na compreensão e na avaliação das possíveis variáveis 

durante a investigação, subsidiando também a análise e interpretação dos dados obtidos. 

Segundo Gil (1999), a análise consiste em organizar e sumariar os dados para que se 

encontrem respostas ao problema proposto para investigação. Já a interpretação procurará o 

sentido mais amplo das respostas, relacionando-as com outros conhecimentos já obtidos. A 

pesquisa é de cunho qualitativo e, pretende contribuir com o campo da educação e da 

literatura na escola, para este fim, a partir de uma análise rigorosa e criteriosa procurará 

aprofundar a compreensão do fenômeno que se investiga. 

Para análise dos dados nós utilizaremos da análise documental, que constitui-se como 

uma técnica decisiva e indispensável para pesquisas acadêmicas na área das ciências 

humanas, pois a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase sempre a base de um 

trabalho de investigação -  o que não é diferente aqui. De acordo com Santos: 

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – 

pintura, escultura, desenho, etc), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, 

mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, 



 

 
6 

certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos 

arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos 

(Santos, 2001, p.25). 
 

 Ludke complementa dizendo: 

 
A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986, p.38). 

 

Na análise documental as realidades investigadas não são dadas prontas para serem 

descritas e interpretadas. São incertas e instáveis mostrando que “ideias e teorias não refletem, 

mas traduzem a realidade” (MORAES, 2004, p. 199), e por que não considerar que o corpus 

aqui apresentado pode expressar concepções, sentimentos, vivências, experiências com a 

leitura?  

Pretendemos contribuir com o campo da educação e da literatura escolar na medida 

em que pretendemos explicitar nas conclusões da pesquisa o que a literatura pode – se é que 

pode – fazer na vida de crianças, filhas de pequenos agricultores, vivendo no campo, na zona 

rural de um pequeno município do Rio Grande do Sul. Quais os potenciais – se há algum – da 

leitura literária na vida desses sujeitos? O que resulta de um trabalho efetivo com a literatura 

infantil em uma sala de aula de uma escola situada no campo? A pesquisa tem esse propósito. 

2.2.Acervo e Práticas de leitura literária 

Para viabilização do desenvolvimento dessas práticas de leitura literária foi 

indispensável um acervo de livros de literatura infanto-juvenil constituído para tal e de 

extrema relevância para efetivação de todas as atividades implementadas. Alguns desses 

livros eram provenientes do acervo particular do professor das turmas envolvidas e foram 

sendo adquiridas, através de compras ou doações diversas, há alguns anos, e outros foram 

recebidos através do PNBE (Plano Nacional Biblioteca na Escola). Todos foram 

disponibilizados para utilização dos alunos que participam do projeto (2014 – 2015).  

Os livros ficavam em um armário na sala de aula, à disposição dos alunos. Havia cerca 

de 210 exemplares nesse conjunto de livros, com obras de temáticas e estilos variados, 

agregando os seguintes tipos: livro de texto (a história é narrada apenas por textos e não 

contém imagens), livro ilustrado (a história é narrada principalmente pelo texto e as imagens 

pontuam o texto), livro-álbum (a história é narrada pelo texto e pelas imagens).  

Para desenvolver as práticas de leitura literária levamos em consideração a afirmação 

de Corrêa (2007, p. 53) e considerava que: 

Ler não é apenas decodificar, é compreender e, mais ainda, é indagar, deduzir, 

inferir, associar, intuir, prever, concluir, discordar, concordar, acrescentar, 
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selecionar, entre outras formas de interpretar e fruir um texto. Só percebendo que a 

leitura possibilita tudo isso é que se pode ter plena consciência de sua importância 

na formação intelectual, cultural e social dos indivíduos.   

 

Na mesma direção, afirma Lerner (2002, p. 73), que: 

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para compreendê-la 

melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e 

ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. 

  

Assim, ao propor este projeto de leitura literária para as crianças, ao longo de um ano 

letivo, com ações bem delineadas, considerávamos que poderíamos contribuir com a sua 

formação integral, para que pudessem, como afirmou Lerner (2002), assumir de fato uma 

postura crítica diante da vida, para que pudessem “tirar carta de cidadania”. 

É preciso salientar que no projeto desenvolvido o aluno vivencia situações como 

leitor, ouvinte e ledor. A concepção de "ledor" vem sendo discutida e defendida pelo grupo de 

pesquisa do qual os autores fazem parte. Com esta definição, compreende-se que a pessoa que 

lê uma história de literatura em geral para outras pessoas em voz alta, não é apenas "leitora", 

mas também "ledora" nesse momento de compartilhamento da narrativa com aqueles que a 

escutam. Tampouco seria adequado afirmar-se que ela é uma "contadora" de histórias, pois 

estaria contando uma narrativa, inédita ou não, sem a necessidade de ter o livro como suporte 

em mãos. 

Ainda sobre o termo ledor, Petit (2009, p.40), ao apresentar os procedimentos 

metodológicos adotados em uma de suas pesquisas, traz uma diferenciação entre o contar e o 

ler que nos ajuda a compreender o uso desse termo ledor. Diz a autora: [...] “estabeleceu-se a 

diferença entre o contar e ler (o livro garante a repetição da história, a estabilidade)", essa 

repetição, essa estabilidade garantida pelo livro é que diferencia o contador de histórias, 

aquele que conta a história colocando elementos externos e o ledor aquele que lê fielmente o 

conteúdo do livro. 

Semanalmente o professor, mediava leituras pré-estabelecidas e, assim, algumas 

foram desenvolvidas repetidas vezes, com diferentes livros, oportunizando desta forma às 

crianças uma interação constante com variadas obras e estimulando a prática de ler, ouvir 

narrativas e produzir textos oportunizando experiências com várias formas de atuação, 

comportamento e postura diante de uma prática de leitura literária. Essas ações eram 

desenvolvidas em atividades diversificadas, para estimular os alunos no contato com os livros 

através de distintas propostas, tais como: Professor como ledor para o grupo de alunos; 

Alunos como leitores; Meu familiar vem ler para minha turma", "Hora da leitura 
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literária” e Sacolas da Literatura. A seguir detalharemos a última, “Sacolas da Literatura”, 

pois desta prática são provenientes os dados já analisados e apresentados neste artigo.  

Nesta prática de leitura o aluno escolhia algumas obras (geralmente 3), colocava-as 

na “Sacola de Literatura” e levava para casa. Em casa deveria escolher um momento para 

realizar a leitura com sua família, na posição de ledor ou ouvinte. Após isso, em um diário, 

previamente preparado e também armazenado na sacola, registrava como foi a realização da 

atividade e como os familiares acolheram a mesma, alguns registros fotográficos foram 

realizados, com uma câmera cedida pelo professor/pesquisador. Tais fotografias apresentam 

ambientes variados, com diferentes membros do grupo familiar.  

Passamos, agora, a descrever os registros dos quais estão sendo extraídos os dados 

para análise da pesquisa. 

 

2.3.Diários, fotografias e registros pessoais do professor mediador pesquisador: 

fontes de pesquisa 

 

Participar de um projeto, ao longo do ano, que pressupunha atividades de leitura 

diariamente foi de fato uma “novidade” para os alunos do 5º ano, tanto em 2014 quanto em 

2015. Desta forma, o registro escrito das experiências de leitura foi muito oportuno, pois além 

de servir de memória do que era realizado, também possibilitou a partilha das vivências com o 

texto literário.  

Quando realizamos uma leitura, independente do gênero, ou da forma que ela foi 

realizada (na posição de ledor, leitor ou ouvinte) ela nos leva a reflexões, a adotar posições 

positivas ou não. Petit afirma que a leitura proporciona a produção de uma narrativa: 

Mas o que a leitura também torna possível é uma narrativa: ler permite iniciar uma 

atividade de narração e que se estabeleçam vínculos entre os fragmentos de uma 

história, entre os que participam de um grupo e, às vezes, entre universos culturais. 

(PETIT, 2009, p.32). 

 

O efeito do texto literário sobre cada indivíduo é singular. Bajour (2012, p. 20) 

contribui ressaltando a importância de compartilhar e conversar sobre o lido:  

[...] a leitura compartilhada de alguns textos, sobretudo os literários, muitas vezes é 

uma maneira de evidenciar, sempre considerando a intimidade e o desejo do outro, a 

ponta do iceberg daquilo que se sugere por meio de silêncios e de palavras. 

A autora ainda complementa: 

[...] dar e escutar a palavra sobre o lido seria objetivar o pensamento, torná-lo visível 

para si e para outros. É como escrever a leitura em “voz alta” e como se outros a 

vivenciassem como parte do texto que nossas cabeças criam quando leem.  

Para aqueles que são mediadores entre os leitores e os textos, é enriquecedor pensar 
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como leitura esse momento de bate-papo sobre o lido, o intercâmbio acerca dos 

sentidos que o texto desencadeia. (BAJOUR, 2012, p. 22-23). 

 

 A seguir apresentaremos brevemente, o detalhamento das fontes de pesquisa, tratadas 

como documentos nessa investigação.  

2.3.1. Diários 

 

Considerando a importância do momento de partilha das leituras literárias vivenciadas 

tanto em sala de aula, quanto em casa, esse momento singular vivido por cada leitor, é que 

surgiram os registros escritos denominados pelo professor e alunos, de “Diários de vivências 

de leituras literárias”. Os alunos eram orientados a produzirem pequenos textos sobre a sua 

experiência a partir das vivências que tiveram com as práticas de leitura literária.  

Totalizam doze diários e são aqueles que acompanhavam a “Sacola da Literatura”. 

Cada sacola continha um diário, neste eram registrados os relatos da atividade que era 

desenvolvida com os familiares, em suas casas. Embora não existissem regras orientando que 

somente o aluno deveria fazer o registro no diário, na maioria das vezes foi isso que 

aconteceu. São diários coletivos, ficavam de posse dos alunos pelo período que eles 

estivessem com a Sacola, de 5 a 7 dias. Os alunos eram orientados que, logo após a leitura, 

fizessem o registro escrito. Com exceção dos diários A5 e A10 (ver quadro abaixo) – esses 

iniciados em 2015 -  todos os outros foram iniciados pelos alunos da turma de 2014 e 

continuados, em 2015, pelos alunos da outra turma. 

Desta forma, esse recurso para fins educacionais, o gênero diário, serviu como suporte 

para registro das práticas de leituras realizadas em sala de aula e em casa, pelos alunos e seus 

familiares. Além de exercitar a prática da escritávamos que levava a uma reflexão sobre as 

práticas de leitura literária vivênciadas pelos sujeitos envolvidos.  

Sobre diários, Machado (1998, p.22) diz que: 

[...] a produção diarista aumenta, ela vai também se constituindo como um objeto de 

discursos múltiplos que a abordam sob diferentes pontos de vista – o literário, o 

metodológico, o cientifico e o educacional –tomando-se como objetivo específico de 

análises, os diários tanto de escritores e de pesquisadores consagrados como os de 

pessoas comuns e os de estudantes em situação de aprendizagem. 

 

Os diários produzidos pelos alunos servem, agora, como fonte de coleta de dados de 

pesquisa cujo propósito é entender como os sujeitos envolvidos viveram essa experiência. 

Assim, para composição do corpus de pesquisa serão considerados os textos 

produzidos pelos alunos, nos anos de 2014 e 2015, identificados aqui pela letra A 

acompanhada dos números na sequência de 1 a 12. Ao todo os textos totalizam 209 que estão 

registrados em 12 diários, conforme mostra o quadro abaixo:  
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Tabela 01 – Diários e textos produzidos a partir das práticas de leitura literária 

DIÁRIO TEXTOS 2014 TEXTOS 2015 TOTAL DE TEXTOS 

A1 12 9 21 

A2 10 11 21 

A3 10 7 17 

A4 5 8 13 

A5 - 8 8 

A6 12 8 20 

A7 5 10 15 

A8 7 11 18 

A9 11 11 22 

A10 - 11 11 

A11 11 14 25 

A12 4 14 18 

TOTAL 87 122 209 

Fonte: Dos autores 

 

2.3.2. Fotografias 

Outra fonte relevante de dados serão as fotografias
4
 que retratam o cotidiano das 

práticas de leitura desenvolvida (2014 e 2015), tanto as na escola como na casa dos alunos. As 

fotografias, aqui tratadas como documentos da pesquisa, foram registradas pelo 

professor/pesquisador e também pelos alunos e seus familiares. Quando registradas pelos 

alunos, os momentos retratados eram relativos à prática da “Sacola da Literatura”, pois o 

professor emprestava uma máquina digital (juntamente com o carregador) para aquele aluno 

que tivesse interesse em registrar o momento de leitura em sua casa.  

Esses dois anos de projeto resultaram em 468 fotografias que se somam ao corpus da 

pesquisa. A tabela abaixo separa, por ano e locus, as imagens.  

Tabela 02 – Fotografias relativas às práticas de leitura literária registradas pelo professor/pesquisador, alunos e 

familiares (2014 e 2015) 

ANO LOCAL QUANTIDADE DE 

FOTOGRAFIAS 

2014 

 

Casa dos alunos 86 

Escola 153 

2015 

 

Casa dos alunos 98 

Escola 131 

TOTAL 468 

                                                   
4
 Todas as fotografias apresentadas neste artigo possuem autorização do uso de imagem. 
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Fonte: Dos autores 

2.3.3. Anotações pessoais do professor em seus planejamentos 

Outro dado para análise são as anotações realizadas pelo professor em seus 

planejamentos diários (2014 e 2015). Desde o começo o professor registrou em seu 

planejamento do dia, situações inusitadas ou importantes que ocorrem durante aquela aula. 

Tais registros não acontecem em todas as aulas e a maioria deles não é em relação ao 

comportamento dos alunos, e sim, ao andamento da aula. Contudo, alguns desses registros 

podem contribuir com o pesquisador, pois em seu conteúdo aparecem situações relativas às 

experiências literárias de crianças que vivem e estudam no campo - o objeto dessa pesquisa. 

Foram identificados cinco registros dessa natureza nos planejamentos de 2014 e oito nos 

planejamentos de 2015, desta forma, farão parte também do corpus da pesquisa essas 13 

anotações.  

Descrito o corpus de pesquisa e tendo feito já uma primeira leitura desses dados, na 

sequência serão apresentadas categorias de análise com as quais estamos trabalhando e que 

podem responder a questão de pesquisa elaborada, qual seja: como crianças de duas turmas 

de 5º ano (2014, 2015) de uma escola do campo e suas famílias viveram a experiência de 

práticas de leitura literária proporcionadas pelo professor? 

 

3. CATEGORIAS DE ANÁLISE E PRIMEIRAS REFLEXÕES 

Para apresentar neste artigo escolhemos duas categorias que estão em processo de 

análise, são elas: a - O corpo e a leitura; b - O ledor, o leitor e o ouvinte: ações e reações 

letradas. 

 

a) Espaços de leitura 

O espaço, o lugar, o onde a leitura acontece é um aspecto que chama a atenção e 

consideramos que merece ser analisado. Ao propor alguma prática de leitura, no ambiente 

escolar, o espaço, que poderia ser externo (entorno da escola) ou interno (ambientes da 

escola) em alguns momentos, era escolhido pelo professor, ou seja, preparado 

antecipadamente e de forma aconchegante; em outras situações eram escolhidos e preparados 

pelos alunos livremente. A figura 1 exemplifica os espaços de leitura em ambientes externo e 

interno da escola.  
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Figura 1: Espaços de leitura: ambiente externo escolhido pelos alunos, tendo o professor como ledor (2015) e os 

alunos na Hora da leitura literária, em ambiente interno, preparado pelo professor (2014).  

Fonte: Dos autores. 

 

Podemos perceber na figura que quando as atividades ocorriam em espaços externos 

da escola, a procura era sempre por lugares onde o leitor estivesse à vontade, sentado na 

grama embaixo de uma sombra, nos dias quentes ou no calor do sol nos dias mais frios. No 

espaço interno, em sala de aula, o ambiente era preparado, com a colocação de tapetes e 

almofadas no chão e afastando-se as classes, para que os alunos pudessem se sentir mais 

confortáveis no espaço proporcionado e interagindo mais livremente com os livros, sem 

barreiras físicas.  

Já em suas casas, as escolhas e a preparação dos espaços ficava totalmente a critério 

dos alunos e seus familiares. As fotografias registradas, na sua maioria foram em ambientes 

internos, quartos e salas de estar. Contudo, tivemos alguns momentos significativos, onde o 

registro foi realizado em ambiente externo, como é o caso da figura 2, situação onde a ledora 

está realizando a leitura na escada de um galinheiro de sua propriedade.  

 

Figura 2: Aluna na posição de ledora com a mãe, sentadas na escada de um galinheiro na propriedade da família 

(2014).  

Fonte: Dos autores.  

Chartier (2002) contribui com nosso pensamento quando diz que “a leitura não é 

somente uma operação abstrata de intelecção: ela é o uso do corpo, inscrição em um espaço,  

relação consigo ou com o outro” (p. 70). As fotografias demonstram os diferentes espaços 
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escolhidos para realização das práticas de leitura literária e, consequentemente, a liberdade do 

leitor e/ou do ledor para que o livro fosse explorado de infinitas maneiras, através das 

variadas posturas adotadas pelas crianças, familiares e ou o professor durante a leitura. 

 

b) O ledor, o leitor e o ouvinte: ações e reações letradas 

 

É possível desenvolver práticas de leitura em comunidades escolares situadas no 

campo e isto pode ser um diferencial na vida das pessoas envolvidas, na direção de que 

podem, também pela prática de leitura literária, “tirar carta de cidadania no mundo da cultura 

escrita” (LERNER, 2002).  

O projeto escolar desenvolvido tinha como intenção oferecer oportunidade para que os 

alunos e seus familiares tivessem contato com a leitura, os resultados efetivos dessa proposta 

na vida dessas pessoas, talvez não seja possível mensurar de forma efetiva. Contudo, ao 

refletir sobre a questão de pesquisa - como crianças de duas turmas de 5º ano (2014, 2015) 

de uma escola do campo e suas famílias viveram a experiência de práticas de leitura 

literária proporcionadas pelo professor? – não podemos desconsiderar que os dados 

sinalizam para ações e reações letradas. Soares (2009) conceitua letramento, mesmo deixando 

claro que é uma dificuldade, em um único conceito, abranger toda a complexidade do 

significado do termo.  

Resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita; O 

estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais. (SOARES, 

2009, p. 39).  

 

Entendemos então, que se torna letrado o sujeito ou grupo que desenvolve as 

habilidades e competências, não somente de ler e escrever, mas sim, de utilizar leitura e 

escrita na sociedade, ou seja, alfabetizar não garante a formação de indivíduos letrados.  

Para oportunizar ações e reações letradas, é necessário vivenciar situações que 

envolvam a escrita e a leitura para que os sujeitos possam se inserir em um mundo letrado. 

Acreditamos que as fontes de pesquisa direcionam para exemplos de letramento.  

Observemos duas delas:  

Na figura 3, os alunos estão na posição de ledores para turmas de 1º a 4º ano. Toda a 

atividade era planejada por eles, desde a divisão da leitura, de como estaria o ambiente para 

receber os colegas de escola, qual a posição que eles ficariam, é uma atividade que muito 

revela.  
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Figura 3: Atividade da Hora da leitura literária: turma de 1º ano ouvindo os ledores do 5º ano (2014) e mesmo 

ocorre (à esquerda) com o 3º ano (2015).  

Fonte: Dos autores. 

 

Em um dos relatos do diário A6, aluno 15, é possível perceber uma situação de 

aprendizagem, o aluno e mãe ficam interessados em conhecer algo novo, vejamos: 

"Quando eu e minha mãe lemos o livro nós nos interessamos no que mostrou muitas 

coisas, como tirar o látex, minha mãe se interessou logo por esse livro, começou a ler e 

conhecer tudo sobre a seringueira, me contou que é o que é feito a borracha, usando para 

fazer elásticos e outros produtos interessantes para levar ao comércio e outros lugares para 

a venda." 

O vínculo afetivo envolvendo pais, mães e seus filhos e filhas. O livro e a leitura se 

estabelecem como uma possibilidade de diálogo, como um momento de troca, de 

proximidade, de afetos familiares. O relato do aluno 13 no diário A6, em atividade realizada 

com a família, pode revelar uma dessas situações: "eu achei bom porque eu, minha mãe, 

minha irmã e meu pai não temos tempo de ficar juntos. As pessoas (familiares) acharam bom 

para rir todas juntas." (2014) 

Outra situação positiva, entre tantas, é a participação daqueles alunos que no início 

não se sentiam motivados a participarem das práticas em alguma das posições (leitor, ledor ou 

ouvinte), destaco um desses casos, em especial, ocorrida e registrada no planejamento do 

professor do dia 22 de outubro de 2015, relato o seguinte: 

"Hoje, no momento da leitura, aconteceu algo muito gratificante e emocionante para 

mim, tanto é que não lembrei nem de registrar em fotos, o aluno (35) tem deficiência 

intelectual e física, exige um planejamento diferenciado desde o início do ano, não sabe ler, 

reconhece poucas letras, contudo é um ótimo ouvinte nas práticas de leitura, mas até o 

momento não havia realizado atividades na posição de ledor. Contudo, hoje me surpreendeu 

e contou um livro-imagem com riqueza de detalhes e criatividade.”  
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Os excertos acima corroboram com as ideias de Cavallo e Chartier (1998) quando 

afirmam que o texto, e aqui tomamos a leitura literária como texto, “só existe porque há um 

leitor para dar-lhe significação” (p. 05). Essa significação está expressa nos relatos do 

professor bem como nos relatos do diário A6. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As práticas de leitura visam resultados positivos e, quem sabe mudanças significativas 

na vida desses alunos. Destacamos alguns resultados, que consideramos positivos, revelados 

pelos dados em processo de análise. 

Os resultados da pesquisa, em andamento, evidenciam que é possível formar leitores 

também em espaços onde o livro não é tão presente, neste caso específico, no campo. As 

famílias que ali vivem e trabalham podem ser incentivadoras no processo de formação de 

leitores, mas, para isso, é preciso momentos de “encontro” com os livros e a promoção de 

práticas de leitura literária. A escola e o mediador de leitura podes ser determinante nesse 

processo. 

Observamos durante o desenvolvimento das práticas de leitura experienciadas, 

mudanças no comportamento dos alunos frente às atividades propostas. O aumento da procura 

pelo livro e o desejo de ler são evidentes. No começo do projeto, com as duas turmas, o 

professor/mediador precisava lembrar das trocas de livros, dos momentos de partilha, da 

ordem de registro do diário coletivo, produzido em sala de aula e, também, das trocas das 

Sacolas de Literatura. Com o tempo essa rotina começou a ser lembrada e cobrada pelos 

próprios alunos. Enfim, mostraram-se receptivos ao momento de “encontro” com o livro e 

com a leitura.  

A leitura passou, aos poucos, também a fazer parte do cotidiano das famílias dos 

alunos envolvidos no projeto. Em se tratando de alunos de uma escola no campo, afirmamos 

que os alunos têm o direito a leitura literária na diversidade do seu contexto sociocultural 

(direito da igualdade na sua diferença). Com as práticas de leituras visando a integração dos 

familiares é possível que, a partir de uma turma de alunos lendo para/com seus familiares em 

casa, a leitura seja compartilhada com grupos maiores (20 alunos multiplicam isso para o 

dobro ou o triplo de pessoas). É possível afirmar isso considerando que os alunos, ao se 

portarem como ledores em suas residências, envolvem pelo menos mais duas ou três pessoas 



 

 
16 

da família ou amigos nas práticas de leitura. Esse tem sido um dos objetivos do projeto e 

cujos dados da pesquisa já nos permitem apresentar como resultado: a formação de uma rede 

de leitores, cuja pessoa principal é o aluno que, motivado pela escola, “captura” novos 

leitores. De alguma forma, “invertem-se” os papéis: são os filhos os formadores dos pais. Em 

se tratando de leitura e formação do leitor não há uma fórmula única de trabalho. Nesse 

sentido, no que tange aos aspectos geracionais, filhos também podem contribuir com a 

formação leitora dos pais. A análise dos relatos contidos nos diários de leitura autoriza-nos a 

dizer isso. 

Por fim, queremos reafirmar que se há o desejo e o propósito de se trabalhar com a 

formação e o prática literária principalmente em comunidade do campo, os professores e toda 

a escola precisam estar envolvidos nesse propósito e estimular os alunos, familiares, 

principalmente oferecendo acesso ao livro e desenvolvendo práticas que instiguem o ato de 

ler. Constatamos que para que isso ocorra de forma efetiva, o ambiente escolar precisa ser e 

estar preparado para este fim e contar com profissionais que acreditem no potencial da 

literatura e que invistam nas possibilidades de trabalho a partir dos recursos disponíveis na 

escola para que a leitura produza sempre novos sentidos na vida dos alunos e de seus 

familiares, especialmente em escolas do campo. A leitura pode ser uma das possibilidades de 

esses alunos e suas famílias pensarem o mundo de forma ampliada, experenciando aquilo que 

o mestre Paulo Freire (1992) ensinou: ler o mundo e ler a palavra. 
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