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Reis do agronegócio 

 

Composição: Carlos Rennó / Chico César - 2015 

 

Ó donos do agrobizz, ó reis do 

agronegócio. Ó produtores de alimento 

com veneno. Vocês que aumentam todo 

ano sua posse. E que poluem cada palmo 

de terreno. E que possuem cada qual um 

latifúndio. E que destratam e destroem o 

ambiente. De cada mente de vocês olhei 

no fundo, e vi o quanto cada um, no fundo, 

mente. Vocês desterram povaréus ao léu 

que erram. E não empregam tanta gente 

como pregam. Vocês não matam nem a 

fome que há na terra. Nem alimentam 

tanto a gente como alegam. É o pequeno 

produtor que nos provê, e seus deputados 

não protegem, como dizem. Outra mentira 

de vocês, pinóquios veios. Vocês já viram 

como tá o seu nariz, hem? Vocês me 

dizem que o Brasil não desenvolve, sem o 

agrobizz feroz, desenvolvimentista. Mas 

até hoje na verdade nunca houve, um 

desenvolvimento, tão destrutivista, é o que 

diz aquele que vocês não ouvem, o 

cientista, essa voz, a da ciência, tampouco 

a voz da consciência os comove. Vocês só 

ouvem algo por conveniência. Para vocês, 

que emitem montes de dióxido. Para 

vocês, que têm um gênio neurastênico. 

Pobre tem mais é que comer com 

agrotóxico. Povo tem mais é que comer se 

tem transgênico. É o que acha, é o que 

disse um certo dia, Miss motosserrainha 

do desmatamento. Já o que acho é que 

vocês é que deviam, diariamente só comer 

seu"alimento". Vocês se elegem e 

legislam, feito cínicos, em causa própria 

ou de empresa coligada. O frigo, a múlti 

de transgêne, e agentes químicos, que 

bancam cada deputado da bancada. Té 

comunista cai no lobby antiecológico, do 

ruralista cujo clã é um grande clube. Inclui 

até quem é racista e homofóbico, vocês 

abafam, mas tá tudo no youtube. Vocês 

que enxotam o que luta por justiça. Vocês 

que oprimem quem produz e que preserva. 

Vocês que pilham, assediam e cobiçam a 

terra indígena, o quilombo e a reserva.  

Vocês que podam e que fodem e que 

ferram, quem represente pela frente uma 

barreira. Seja o posseiro, o seringueiro ou 

o sem-terra, o extrativista, o ambientalista 

ou a freira. 

Vocês que criam, matam cruelmente bois 

Cujas carcaças formam um enorme lixo, 

vocês que exterminam peixes, caracóis, 

sapos e pássaros e abelhas do seu nicho. 

E que rebaixam planta, bicho e outros 

entes, e acham pobre, preto e índio "tudo" 

chucro. Por que dispensam tal desprezo a 

um vivente? Por que só prezam e só 

pensam no seu lucro?! Eu vejo a liberdade 

dada aos que se põem, além da lei, na lista 

do trabalho escravo, e a anistia concedida 

aos que destroem o verde, a vida, sem 

morrer com um centavo. Com dor eu vejo 

cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo 

com amor a fonte linda, e além do monte 

o pôr-do-sol porque por sorte vocês não 

destruíram o horizonte... ainda. Seu avião 

derrama a chuva de veneno, na plantação 

e causa a náusea violenta, e a intoxicação 

"né", adultos e pequenos, na mãe que 

contamina o filho que amamenta, provoca 

aborto e suicídio, o inseticida, mas, na 

mansão o fato não sensibiliza. Vocês já 

não tão nem aí co'aquelas vidas. Vejam 

como é que o agrobizz desumaniza! 

Desmata Minas, a Amazônia, Mato 

Grosso, infecta solo, rio, ar, lençol 

freático, consome, mais do que qualquer 

outro negócio, um quatrilhão de litros 

d'água, o que é dramático. Por tanto mal, 

do qual vocês não se redimem. Por tal 

excesso que só leva à escassez. Por essa 

seca, essa crise, esse crime, não há 

maiores responsáveis que vocês! 

Eu vejo o campo de vocês ficar infértil, 

num tempo um tanto longe ainda, mas não 

muito. E eu vejo a terra de vocês restar 

estéril. Num tempo cada vez mais perto, e 

lhes pergunto: O que será que os seus 

filhos acharão de vocês, diante de um 

legado tão nefasto? 
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SOUZA, Elisangela Rodrigues. Políticas Públicas para a Promoção da Leitura Literária na 

Educação Do Campo: Princípios, Programas E Materialização. 2019. 255 p. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Guarapuava, 

2018. 

 

RESUMO: Diferentes setores da organização civil promovem ações reivindicando políticas 

públicas para melhoras nas condições de ensino e de suporte para a promoção da leitura nas 

escolas do campo. Um dos princípios político-pedagógicos assumidos por estas 

organizações é o de que esta escola apresenta especificidades socioculturais que devem ser 

trabalhadas e valorizadas em detrimento de interferências de políticas-macro que 

desconsiderem as particularidades desta realidade. Nosso objetivo é compreender como as 

escolas do campo relacionam a dimensão política com a dimensão estética na formação do 

estudante por via do ensino da literatura. Analisamos a difusão da leitura literária em duas 

escolas que concebem a orientação teórico metodológica da Educação Do Campo (EdoC) 

empreendida pelos movimentos sociais. Questionamos: como se caracteriza a materialização 

das políticas públicas de fomento à leitura literária promovidas pelos governos em duas 

escolas do campo da região Centro-Oeste do Estado do Paraná? Quais concepções de leitura 

literária permeiam os programas e projetos, assim como as práticas de ensino de leitura 

nestas escolas? A relevância da pesquisa consiste em compreendermos as possibilidades de 

as Escolas do Campo apropriarem-se dos programas, articulando-os em sua proposta 

formativa. Consideramos os teóricos da área do ensino da literatura acerca da formação 

estética promovida pelas práticas do ensino literário, em consonância com a formação 

política idealizada para as escolas do Campo. Embasamos nossa análise de Educação Do 

Campo na perspectiva de formação Omnilateral (FRIGOTTO, 2012), e das práticas de 

leitura literária como incentivadora do acesso ao universo esteticamente elaborado 

(CANDIDO, s/d), contribuindo para a conscientização política dos sujeitos (SILVA, 1988), 

por via de um ensino pautado nas práticas sociais de leitura (BAKHTIN, 2006). 

Metodologicamente analisamos as Diretrizes para Educação Do Campo (2002, 2006, 2010); 

Diretrizes Curriculares da Língua Portuguesa (2008); programas de fomento à literatura e à 

Educação Do Campo; e os Projetos Políticos Pedagógicos. Na análise empírica buscamos 

compreender como as escolas engendram as políticas públicas, e como relacionam as 

práticas de leitura com a concepção de formação Omnilateral, ou seja, as formas pelas quais 

esse ato é conduzido no contexto escolar para observar o processo de formação política e 

estética do sujeito a partir da literatura, analisando dois estudos de caso parcial em escolas 

públicas do campo no Centro-Oeste do Paraná, verificando o hábito de leitura dos estudantes 

e as práticas pedagógicas que incidem na leitura literária. Verificamos um crescente 

desenvolvimento de políticas públicas na área de leitura em contradição com a realidade 

concreta dos estudantes do campo das escolas públicas convencionais aqui observadas, 

assim, os programas de fomento à leitura são incipientes para o ensino da literatura que 

compreenda uma dimensão política e estética, voltada para a descoberta das riquezas da 

cultura local. Mesmo com o esforço das escolas em superar os limites das ações 

governamentais, assumindo em seus currículos a proposta de formação da EdoC e práticas 

socias de leitura e escrita, tais princípios ficam dispersos na práxis que por falta de recursos, 

materiais e formação adequada, correm o risco de esvaziar a formação estética em conotação 

da formação conteudista.  

 

 

Palavras – chave: Ensino de Literatura; Políticas Públicas; Educação do Campo. 
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SOUZA, Elisangela Rodrigues. Public Policy for the Promotion of Literary Reading in 

Rural Education: Principles, Programs and materialization. 2019. 255p. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2014.  

  
ABSTRACT: Many different departments of civil organization foments actions claiming 
public policy to improve the conditions of instruction and to support the reading on the 
countryside schools. One of the political pedagogical principles these organizations 
assumed is that school presents a specificity, which must be worked and prioritize in 
otherwise of macro policy, whose put aside this particular reality. Our purpose is to 
understand how the countryside schools relate the policy dimension with the esthetic 
dimension, in order of generation of the students through the teaching of literature. We 
analyzed the propagation of literature in two schools, which are conceive the 
methodological theory orientation of countryside education, waged by the social 
movements. We question ourselves: how does the materialization of the public policy of 
literature are characterized, promoted by the government, on two countryside schools of 
the Paraná midwest region? What conceptions of literature surround the programs, projects 
and the instruction of the reading in these schools? The value of research consist to 
understand the possibilities of countryside schools appropriate the programs, articulating in 
a formative proposal. We considerate the theorists of literature instruction about the esthetic 
formation promoted by that lesson, in according of the policy formation idealized to the 
countryside schools. We base our analysis of countryside education, on the perspective of 
Omnilateral formation (FRIGOTTO, 2012) and reading practices, whose encourage the 
access of elaborated esthetical universe (CANDIDO, s/d), contributing to policy awareness 
of subjects (SILVA, 1988), by the instruction based on the social practice of reading 
(BAKHTIN, 2006). Methodologically, we analyzed the guidelines of countryside education 
(2002, 2006, 2010); curricular guidelines of the portuguese language (2008); development 
programs of literature and countryside education; and political pedagogical projects. Over 
the empirical analysis, we search to understand how the schools conceive the public policy, 
and how relates the reading practice with the conceiving of Omnilateral formation, that is, 
the way by this act is conducted on the school context to observe the process of policy 
formation and esthetic of subject through the literature, analyzing two partial cases on the 
public countryside schools of midwest Paraná, checking the habit of reading on the students 
and the pedagogical practices about the literary reading. We verify a growing development 
of public policy in literature field, contradicting the concrete reality of public countryside 
schools ordinary students observed here, like this, the development  programs of reading 
are incipient to the literature learning to understand the policy dimension and esthetic, 
turned to detection of local cultural wealth, even with the efforts of schools to overcome the 
limits of governmental actions, which assume in their curriculum the propose to formation 
of rural education and social practices of reading and writing, this principles are dispersed 
on the praxis, and by lack of material resources and proper training, are at risk of empty the 
esthetic formation over the content formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

As políticas públicas de leitura no Brasil têm se consolidado a partir dos anos de 1980 

devido ao grande número de programas e projetos desenvolvidos em áreas de leitura, 

literatura e bibliotecas pelos governos federal, estaduais e municipais, ressaltando a 

importância de ler e escrever. No entanto, elaborar campanhas e programas com perspectiva 

meramente assistencialista1 não coaduna com os interesses da sociedade e a formação de 

leitores, sendo necessárias políticas públicas de leitura que considere a realidade 

sociocultural, física e humana para de fato efetivar esta proposta (SOARES, 2002). 

A década de 1980 foi marcada por forte expressão social em diversas áreas. Na 

política houve um avanço significativo dos Movimentos Sociais e o estabelecimento de uma 

política pautada na democracia expressada na Constituição Federal de 1988 (SAVIANI, 

2008); na economia consolida-se um processo de abertura econômica com destaque para as 

influências dos organismos internacionais inclusive no campo educacional (HIDALGO; 

MIKOLAICZYK, 2015); na produção cultural as políticas editoriais são fortalecidas e 

permeadas historicamente pelo nacionalismo (BRAGANÇA, 2009); e na educação, 

professores e pedagogos visavam superar a “crise da alfabetização” e a “crise educacional” 

intensificando as políticas educacionais com foco na construção de uma educação 

democrática (MORTATTI, 2014).  

A educação rural, ao longo de sua história foi permeada por políticas educacionais 

assistencialistas, bastando ao sujeito do campo ler e escrever mesmo que de forma 

rudimentar, baseado no ruralismo pedagógico, a perspectiva de educação para esta 

população era elementar. Essa conotação de educação tem sido transformada ao longo da 

história inclusive pela presença de Movimentos Sociais, com relevância o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que visam alcançar uma educação de qualidade 

para os sujeitos do campo, a partir da crítica à educação bancária (FREIRE, 1987), 

valorizando e reconhecendo o trabalho pautado no respeito à natureza, e a produção cultural 

                                                           
1 Compreendemos a leitura como direito social (CANDIDO, 1995) e uma necessidade que deve ser difundida 

e alargada nas políticas nacionais, pois a mesma está garantida na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 

214 que delibera sobre a erradicação do analfabetismo e a universalização da escola, e em seu artigo 215 que 

compromete o Estado a buscar formas de garantir a todos o exercício dos direitos culturais, e o acesso à cultura 

nacional, entre elas a literatura (BRASIL, 1988). 
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desta população (CALDART, 2012), em uma concepção de educação que tem em suas bases 

a formação integral do sujeito, ou seja, a formação Omnilateral2 (FRIGOTTO, 2012).  

Na área de linguagens, as relações entre educação e literatura se tornaram temas de 

discussão a fim de superar os antigos modelos escolares que utilizavam o texto literário com 

o pretexto para ensinar a gramática normativa da língua (MORTATTI, 2014). Sob a 

influência da concepção estruturalista e formalista da língua, na área da literatura, boa parte 

do ensino centrava-se na análise das particularidades da linguagem poética sem relacioná-

las com fatores econômicos, sociais, políticos e ideológicos (MELLO, 2012), o que não 

coaduna com uma proposta de formação crítica que vise à formação de cidadãos ativos no 

desejo de transformação social. 

Com a introdução dos estudos bakhtinianos, que valorizam as relações dialógicas de 

leitura entre leitor e texto, o ensino de literatura, nessa concepção rompe com os métodos 

estruturalistas e se configura no ensino-aprendizagem como prática social. Atualmente, essa 

concepção integra as Diretrizes Curriculares Educacionais de Língua Portuguesa do estado 

do Paraná (PARANÁ, 2008). 

Bakhtin (2006) parte do pressuposto de que a consciência adquire forma e existência 

nos signos criados por grupos, no curso de suas relações sociais, como alimento à 

consciência individual e matéria de seu desenvolvimento. Desta forma, ao pensar no ensino 

de literatura nas escolas, baseamo-nos no sociointeracionismo que considera o meio social 

como mediador do processo ensino-aprendizagem, assim, a prática social evidenciada na 

escola, tendo ela o objetivo da promoção da leitura, vai intermediar o contato dos estudantes 

com as obras e promover o interesse pela arte por meio do contato direto e socializado 

(MELLO, HIDALGO, LIRA, 2011). 

Com esta finalidade, de promover a consciência estética da literatura nos estudantes 

do campo, consideramos pertinente conhecer as condições concretas de produção da leitura, 

e assim analisar se a leitura realizada nas escolas apresenta um caráter crítico, ou seja, 

corresponde a uma formação estética e política dos estudantes. Conforme Silva (1988): 

 

[...] a importância e a necessidade do ato de ler, para professores e alunos, são 

irrefutáveis, porém é necessário analisar criticamente as condições existentes e as 

formas pelas quais esse ato é conduzido no contexto escolar. O discurso e o bom 

senso nos mostram que a leitura é importante no processo de escolarização das 

                                                           
2 Conforme o dicionário da Educação do Campo, Educação Omnilateral significa a concepção de educação ou 

de formação humana, que visa todas as dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as 

condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Essas dimensões envolvem 

sua vida corpórea material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, 

estético e lúdico (FRIGOTTO, 2012). 
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pessoas [...] os recursos reais para a prática da leitura na escola podem, entretanto 

contrapor-se àquele discurso, pois que revelam a condição de sua possibilidade (p. 

02). 

 

As políticas macro interferem diretamente na condução do ensino, norteando os 

conteúdos pedagógicos, assim como programas sociais e políticas educacionais locais 

direcionam o ato pedagógico, ou seja, as dinâmicas sociais, estruturais e econômicas 

concretas revelam a verdadeira possibilidade de se atingir os objetivos propostos na 

formação do conhecimento. A leitura ocupa um lugar importante no ciclo de criação e 

recriação do conhecimento, pois ela não decorre somente das funções que a escola pretende 

atingir, a leitura decorre dos objetos colocados à indagação dos sujeitos, em estado de 

curiosidade e de busca. Desta forma a leitura crítica indica um movimento dos sujeitos 

envolvidos no processo, pois busca compreender e conhecer a razão das coisas (SILVA, 

1988). 

A proposta de conhecer, na realidade campesina, como se materializa o ensino da 

literatura para esta população, surgiu nas discussões com minha orientadora, professora Dra.  

Angela Hidalgo, pesquisadora da Educação Do Campo (EdoC). A possibilidade de conhecer 

e dissertar sobre a literatura parecia inalcançável já que eu mesma não havia passado por 

esta experiência na esfera escolar. Foram muitas indagações e receio, afinal, tudo que eu 

sabia sobre literatura era apenas que gostava de lê-la.  

Minha formação no ensino médio, em que a leitura de obras literárias é mais latente, 

se configurou em provas de proficiência e com apenas algumas participações em aulas do 

Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) pois, como meu filho 

era muito pequeno e eu ainda precisava trabalhar, aproveitava o pouco tempo que restava 

assistindo vídeos aulas para realizar as provas, ou seja, meu desenvolvimento e 

aprendizagem no percurso de literatura em contexto escolar foi deficitário, devido minha 

própria visão de mundo naquele momento da vida em que eu prezava apenas um documento 

que certificasse minha conclusão de ensino médio para melhor adequação no mercado de 

trabalho. 

Minha inferência ao admitir este estudo foi na lembrança de apesar das dificuldades, 

precisando abandonar a escola para trabalhar quando ainda estava em idade escolar, sempre 

ao utilizar um ônibus e seguir para o trabalho, a leitura era minha companhia. Foi esta 

memória que desencadeou o desejo de conhecer e colaborar com esta formação para os 

sujeitos do campo, assim, apesar dos meus receios devido à falta de conhecimento científico 
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na área, eu sentia que precisava alargar minha compreensão e endossar esta proposta 

formativa que tanto contribuiu em minha formação pessoal. 

Pensar nesta possibilidade se configurou em desafio na minha formação profissional 

pois, ao me aproximar dos sujeitos do campo durante minha graduação em pedagogia, fiquei 

deslumbrada com o posicionamento político dos estudantes e da clareza de seu 

pertencimento social, algo que eu mesma não havia construído em minha formação durante 

o ensino básico. Foi no contato com esta realidade por via do grupo de pesquisa MoveCampo 

– UNICENTRO coordenado pela prof. Marlene Sapelli, em conjunto com a formação 

gradual, que aprendi com os sujeitos do campo, estudantes, professores e militantes do MST, 

a ser uma cidadã mais ativa em sentido sociológico, o que me fez pensar neste desafio como 

forma de retribuir tudo que aprendi no contato com estes sujeitos. Ou seja, se a proposta 

educacional da EdoC constituída nos Movimentos Sociais, se configura fortemente em 

expressão política, aprender, conhecer e ressignificar a concepção de estética literária, apesar 

de ser um desafio devido às minhas lacunas de conhecimento, considero como uma 

retribuição à esta população que tanto me inspira no exercício da minha construção pessoal 

e profissional.  

Assim, em 2016 iniciei os estudos para esta dissertação de mestrado pelo Programa 

de Pós-Graduação Strictu Sensu em Educação - PPGE da Universidade Estadual do Centro-

Oeste do Paraná - UNICENTRO, com apoio da agência de fomento CAPES e participação 

em disciplina do mestrado em Letras pelo Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em 

Letras desta mesma universidade. 

Atualmente, após dois anos e meio estudando este tema, compreendo a relevância 

deste estudo na configuração da formação Omnilateral pretendida pela EdoC, visto que esta 

proposta temática surgiu de inquietações acerca da leitura literária relacionar-se com o 

desenvolvimento estético e político dos sujeitos, podendo ser elaborada e integrada à 

concepção de educação contra hegemônica existente na formulação e concepção de 

Educação Do Campo. 

Sendo o objetivo compreender como as escolas do campo relacionam a dimensão 

política com a dimensão estética  na formação do estudante por via do ensino da literatura, 

a proposta deste estudo, de forma geral, tem em seu objetivo investigar as políticas públicas 

de fomento à leitura, principalmente literária, e as possibilidades e limites de as Escolas do 

Campo, diante destes programas e projetos vigentes, elaborarem e empreenderem sua 

proposta formativa. 
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Observando os dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf/2011) constata-

se analfabetos em áreas rurais e urbanas, com uma redução mais significativa na área rural, 

com diminuição de 16 pontos percentuais considerando o período de 2001 a 2011, a melhora 

nos níveis de alfabetismo corresponde à evolução da escolaridade da população campesina. 

Apesar do avanço, percebemos uma modesta modificação nos indicadores do nível pleno, 

de apenas cinco pontos percentuais na área rural, ou seja, não constatamos progressos 

visíveis no nível que indica a condição substancial para inserção plena na cultura letrada, o 

que reforça a necessidade de fortalecimento das políticas públicas na área de leitura e escrita, 

e de fomento à leitura para o campo e cidade, bem como a necessidade de articular e 

reivindicar ações que emergem das políticas públicas de fomento à leitura, com foco 

específico para a população do Campo, para então neutralizar as disparidades respeitando as 

especificidades da realidade cultural desta sociedade (BRASIL, 2011).  

Tais fatos justificam nosso interesse de se investigar as competências da população 

no uso da leitura e escrita, e colaborar para que, a partir da literatura configurada em 

compreensão dialética e em prática social, esse processo de ensino-aprendizagem desperte a 

capacidade de os estudante compreenderem a si próprios, e a possibilidade de refletir sobre 

a ressignificação da realidade social, a partir da obra artística devido as características 

próprias da literatura, (MELO; ASSIS, 2010). Pretendemos, abordar cientificamente 

estratégias no estabelecimento de metas educacionais que favoreçam os estudantes do 

campo, para que, no âmbito da concepção de formação integral, possamos ao menos avançar 

na equalização das diferenças educacionais formativas da dualidade educacional entre 

campo e cidade, apesar das dificuldades estruturais e sistemáticas. 

Para explicitar em que medida este paradigmas estão presentes em realidades da 

Educação Do Campo surgem as seguintes problemáticas: Qual a relação existente entre a 

formação estética e a política, propiciada pela literatura? Como os programas de fomento à 

leitura, com foco na literatura, e EdoC em sua concepção, pelas escolas do campo aqui 

investigadas, contemplam a interação entre formação estética e política? Qual a influência 

da leitura literária na formação estética e política dos sujeitos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem? De que forma as práticas educacionais, no contexto da literatura, 

contribuem para a formação Omnilateral do educando? Como a Educação Do Campo é 

contemplada nos programas e projetos governamentais, de fomento à leitura? Que relevância 

é dada ao hábito da leitura pelos estudantes do campo?   

De forma à atingir o objetivo desta pesquisa, analisamos metodologicamente a 

realidade que permeia o ensino da literatura para os sujeitos do campo, para 
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compreendermos as possibilidades e limites de uma educação que se pretende contra 

hegemônica e configurada no desenvolvimento Omnilateral, identificar em que medida a 

formação estética e política são contempladas nos documentos que norteiam as práticas 

educativas, bem como se configura a práxis educativa do ensino de literatura em uma dada 

realidade de escolas do campo a partir de um estudo de caso parcial, e pela formatação de 

políticas públicas para este setor, dentre elas os programas de fomento à leitura. Ou seja, 

buscamos compreender as condições existentes e a materialidade em que se inserem as 

práticas de leitura em duas escolas do campo, com olhar voltado às políticas públicas de 

promoção da leitura, no intuito de que se revelem as possibilidades de a leitura literária, pela 

sua característica estética, e a partir do acesso a outros horizontes proporcionados pela obra 

literária, às capacidades de reinterpretar a realidade e criar alternativas e possibilidades de 

superação da alienação pela práxis educativa (CANDIDO, s/d). 

Sentimos a necessidade de embasar esta pesquisa na perspectiva do método 

materialismo histórico dialético, pois, na tentativa de atingir as propostas deste estudo e 

ponderar sobre os questionamentos descritos, precisamos compreender e analisar este meio 

social (a EdoC), conforme sua materialidade real, adquirida em um processo histórico de 

embate contra hegemônico. Ou seja, é nesse movimento do processo que podemos tentar 

entender os sujeitos ali inseridos, sua concepção de mundo, a partir de sua materialidade no 

nível ontológico da pesquisa, assumindo a concepção de que pesquisas realizadas no âmbito 

educacional, considerando seu caráter social e histórico, devem ser abordadas levando em 

conta sua historicidade, para que se revelem as implicações filosóficas e ideológicas 

implícitas nos modelos de investigação científica (GAMBOA, 2012).  

Nos pressupostos de nível técnico e metodológico, o que conforme Gamboa (2012) 

refere-se aos instrumentos e passos operacionais da pesquisa, o delineamento se embasa em 

pesquisas bibliográficas de teorias, documentos norteadores da educação e programas 

governamentais, constituições históricas e sociais de políticas educacionais e culturais para 

o campo e empiricamente com levantamento de dados a partir de pesquisa de caso parcial, 

ou seja, em duas escolas denominadas de A e B3 para análise de uma determinada realidade 

sobre  o hábito de leitura dos estudantes do campo, as práticas pedagógicas e a 

implementação dos projetos e programas de fomento a leitura pelas escolas aqui pesquisadas. 

Por isso nosso esforço em apresentar a história da educação do campo e suas relações com 

o sistema socioeconômico, ou seja, o contexto histórico, social e econômico, como bases da 

                                                           
3 Assim denominamos as escolas a fim de preservar a identidade das instituições. 
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estrutura educacional, o que configurou a educação brasileira em aportes positivistas, e que 

se mantém, na extensão ideológica fomentada pela cultura, pela política e pela própria 

educação (SEVERINO, 1986). 

Assim, no primeiro capítulo apresentamos a concepção sociointeracionista de 

Vygotsky (1991a; 1991b; 2001; 2004; 2006) em relação ao desenvolvimento humano, e de 

práticas sociais de leitura fundamentadas em Bakthin (2006; 2010) sobre o uso social da 

linguagem, bem como apresentamos características da formação estética para a formação 

emancipadora do sujeito a partir de Candido (S/D; 1973; 1995) e Vázquez (1968; 1999). Na 

sequência do capítulo apresentamos os documentos que norteiam a EdoC com o olhar 

voltado para o entorno da concepção de leitura e sociedade que apresentam. Verificamos as 

Diretrizes Operacionais do Campo (2002, 2010); Diretrizes para o Campo Paranaense 

(2006); Complexos de Estudos (MST, 2013); Diretrizes de Língua Portuguesa (2008) e os 

Projetos Políticos Pedagógicos das duas escolas estaduais do campo da região centro-oeste 

do Paraná, em que focalizamos a investigação empírica.  

No segundo capítulo apresentamos o percurso metodológico desta investigação e os 

dados coletados por via da pesquisa de caso parcial, realizado com os estudantes por meio 

de inquérito, um instrumento que mede opiniões a partir de escala Likert, que contribuiu 

para verificar o hábito de leitura dos alunos e sua relação com as práticas pedagógicas que 

incidem na leitura literária.  Também apresentamos dados coletados a partir de entrevista 

que aproxima-se da metodologia de entrevista em grupo focal, esta realizada com a equipe 

técnica e pedagógica das escolas, com o pressuposto de observar e compreender 

empiricamente como as escolas engendram os projetos e programas de fomento a leitura 

literária, e sua relação com as práticas de leitura, ou seja, as formas pelas quais esse ato é 

conduzido no contexto escolar, considerando a concepção apresentada por Saviani (1999) 

de que a escola é uma instituição social criada historicamente para a socialização do saber 

sistematizado e da cultura erudita, onde a produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, 

hábitos, atitudes, habilidades, entre outros, refere-se à produção de um saber, que é histórico 

e social, em uma escola que é conquista e direito do povo e dever do Estado. 

No terceiro capítulo apresentamos as políticas públicas e programas sociais de 

fomento à leitura e cultura literária observando sua materialização, contradições e 

pertinências para a sociedade campesina. Dentre eles o Proler; Programas do Livro (PNBE; 

PNLD); Política Nacional de Leitura e Escrita – PNLE; Política Nacional do Livro – PNL; 

e na esfera da EdoC analisamos o programa Pronacampo que abrange programas como 
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Programa Nacional do Livro Didático - PNLD Campo e Programa Nacional Biblioteca 

Escolar – PNBE Temático e Literário.  

Nas considerações finais evidenciamos a dinâmica dos elementos culturais, políticos 

e sociais em síntese com os princípios que dão luz e forma aos documentos, projetos, 

programas e políticas públicas analisados, bem como com a concepção teórica que 

adotamos, a fim de considerar seus objetivos e ações em âmbito escolar e seus reflexos na 

prática educativa.  

A partir das análises sobre a temática entendemos que os aspectos da leitura crítica, 

ou leitura emancipadora, que contemple fruição e desvelamento social a partir da obra 

literária, na conjuntura de políticas macro de fomento à leitura, tem seus limites configurado 

em ações genéricas que não contemplam a especificidade do campo, ou seja, o crescente 

desenvolvimento de políticas públicas na área de leitura, não acompanha a realidade concreta 

dos estudantes do campo no prisma da EdoC, dificultando a aproximação dos mesmos com 

os aspectos estéticos das obras literárias, pois também não asseguram o acesso aos bens 

culturais, ficando a cargo dos profissionais da escola, em meio aos limites estruturais e 

pedagógicos, suprir as necessidades para a efetiva formação do sujeito leitor, que na 

contradição desse assistencialismo frágil do Estado, se desdobram para superar os limites 

impostos conforme lhes é possível. 
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1 OS PRINCÍPIOS TEÓRICOS PRESENTES NOS DOCUMENTOS 

ORIENTADORES PARA O ENSINO DE LITERATURA NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO 

 

O ensino de literatura sempre esteve a cargo do professor de língua portuguesa, que 

em determinada configuração histórica orientava o ensino aprendizagem pelo sistema 

estruturalista tanto na concepção de linguagem bem como na orientação literária, ou seja, a 

análise das particularidades da linguagem poética não se relacionava com os fatores 

econômicos, sociais, políticos e ideológicos (MELLO, 2012).  

Essa afirmativa tem forte relação com a organização curricular do período de 1970, 

pois com a influência do tecnicismo, a proposta formativa relacionava-se com a coesão 

social, ou seja, era preciso formar um cidadão que atendesse às necessidades da indústria 

emergente (LOCH, 2016). Nesse período, o ensino da língua portuguesa era pautado nos 

estruturalistas, dentre eles Saussure, que concebia a língua como um sistema de signos. “O 

ensino de língua Portuguesa fundamentava-se, então, em exercícios estruturais, técnicas de 

redação e treinamento de habilidades de leitura (PARANÁ, 2008, p. 44 - 45)”. 

Ainda na década de 1970 foram debatidas outras teorias de linguagem como a 

sociolinguística,  que preocupa-se com variações linguísticas; análise do discurso, que volta-

se para a relação sujeito-linguagem-história, ou seja, relaciona-se à ideologia; a semântica, 

que tem em seu bojo a especificidade da natureza do signo, sua função e significados; e a 

linguística textual que apresenta o texto como objeto considerando o sujeito e a situação de 

interação, estudando assim os mecanismos de textualização (PARANÁ, 2008). 

Pode-se dizer que este período foi marcado, em relação à linguagem, por uma busca 

no desenvolvimento oral, objetivando promover a capacidade de comunicação do sujeito 

para sua inserção social, principalmente no campo de trabalho, ou seja, o ensino para além 

da gramática tradicional era uma necessidade histórica para as elites nacionais, pois, o ensino 

da língua com objetivos comunicacionais tinha como finalidade ampliar a força de trabalho 

para a indústria (DE PIETRI, 2010 apud LOCH, 2016). 

A partir da década de 1980, tais encaminhamentos pedagógicos passam a ser 

questionados com a finalidade de romper com as concepções estruturalistas e valorizar as 

relações dialógicas entre leitor e texto na produção de sentidos, valorizando o discurso como 

prática social (MELLO, 2012). 

Os estudos sobre as obras do Círculo de Bakhtin no meio acadêmico e crescente 

interesse pela pedagogia histórico-crítica de Saviani, fazem com que o ensino na área de 
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linguagens comece a ser prestigiado, em alguns momentos históricos na concepção 

curricular e pela sociedade em geral.  (LOCH, 2016). 

Nesse período, pós ditadura no Brasil, pesquisadores e educadores, também se 

engajaram em discussões de ensino e aprendizagem no âmbito escolar, e pautaram por 

políticas públicas que pudesse beneficiar docentes e discentes (ZILBERMAN, 2008), sendo 

configuradas tais demandas em diretrizes educacionais e programas sociais. 

Nessa década, o campo brasileiro já havia experimentado diversas lutas populares 

que mobilizaram seus sujeitos à conquista de suas terras e seus direitos trabalhistas e sociais, 

dentre estes direitos à educação de qualidade, ou seja, uma educação pautada no 

conhecimento científico contrário a educação rural que mantinha suas bases no ensino 

elementar, que passou a fazer parte das reivindicações, principalmente por parte do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (GHEDINI, 2017).  

Como referência teórica no campo educacional e na área da alfabetização, a 

comunidade rural contou sobretudo com a obra de Paulo Freire, que na trajetória da língua 

portuguesa, foi intercessor dos domínios da escrita em processos de educação formal, 

direcionados a jovens e adultos, constituindo uma parte significativa da história educacional 

dos povos do campo, pois o professor entendia os conhecimentos como necessários à classe 

trabalhadora com vistas à libertação política. Em 1980, período de tendências curriculares 

mais críticas, duas correntes perfaziam a tendência crítica: a pedagogia dos conteúdos, com 

origem na pedagogia histórico-crítica de Saviani, e a educação popular, a pedagogia 

libertadora de Paulo Freire (LOCH, 2016). 

Das discussões sobre ensino aprendizagem na área de linguagens dos anos de 1980 

até os anos atuais, com as diversas reformas educacionais, economia globalizada, meios de 

comunicação em massa e conceito de cultura ampliado, as políticas públicas dirigidas à 

educação associada à modernização, tem empreendido um viés estratificado e 

mercadológico como demonstra a teoria do capital humano4 (FRIGOTTO, 1995). Com essa 

compreensão a tarefa desempenhada pela escola é de retomar a luta contra a seletividade e a 

discriminação engajando-se no esforço de garantir à classe trabalhadora um ensino de 

                                                           
4A ideia de capital humano é uma “quantidade” ou grau de educação e de qualificação tomado como indicativo 

de um determinado volume de conhecimentos, que funcionam como potencializadores da capacidade de 

trabalho e de produção. Desta suposição deriva de que o investimento em capital humano é um dos mais 

rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvimento das nações, quanto na mobilidade individual (FRIGOTTO, 

2003). Ver livro ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. 3 ed. Lisboa: Editorial 

Presença/Martins Fontes, 1980. 
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melhor qualidade, que se comprometa com uma leitura crítica da realidade (SAVIANI, 

2011). 

A construção cultural brasileira acompanha este processo de modernização e se faz 

presente nos documentos curriculares e diretrizes que direcionam a educação. Ou seja, 

compreendemos que a formação das políticas educacionais, dentre elas a configuração 

curricular, é fruto de contexto sócio-político, sendo sua produção configurada nos conflitos 

e contradições de expressões classistas (GHEDINI,2017). 

Para entendermos as políticas públicas e a escola como terreno de embates 

(SNYDERS, 2005), precisamos compreender a contradição que o sistema capitalista 

engendra e a função do Estado nesse viés pois, as políticas públicas voltadas à população 

campesina e os programas que ancoram o ensino de literatura, estão inseridos em um 

contexto maior que é o capitalismo moderno, considerando que a classe trabalhadora 

tenciona o Estado para a efetivação de seus direitos, dentre eles o acesso à educação, em 

contradição as variadas instituições do campo econômico, que buscam atender os interesses 

das grandes potências hegemonizando um projeto capitalista mundializado (MORAES, 

2014). Para tanto, desenvolvemos no item 3 deste trabalho, “As relações Capitalistas na 

Configuração do Estado e Políticas Públicas”, onde apresentamos a concepção de Estado 

como condensação da correlação de forças entre as diferentes frações de classes na 

sociedade, portanto, as políticas públicas como resultado do embate entre as proposições dos 

representantes da sociedade política, e as diferentes instituições da sociedade civil. 

 

1.1 CONCEPÇÃO SOCIOINTERACIONISTA DE LINGUAGEM E O ENSINO 

DE LITERATURA: ELEMENTOS DA ESTÉTICA, POLÍTICA E CULTURA 

PRESENTES NA LITERATURA 

 

A divisão do trabalho social, sob o modo de produção capitalista, limita a atividade 

humana e imprime no desenvolvimento da personalidade uma direção unilateral, e desta 

forma o homem, preso a sua particularidade, é limitado e mutilado em sua característica 

intrínseca de ser multidimensional. Nesta conotação a tendência histórica do capitalismo é 

afastar o povo da esfera da criação artística e reduzi-lo a consumidor de subprodutos 

artísticos, ou seja, o sistema capitalista engendra a formação humana na esfera institucional, 

ideológica, social e cultural (VÁZQUEZ,1968). 

As características do sistema capitalista de apropriação privada dos meios de 

produção, onde o ter se impõe ao ser, faz com que o homem se aproprie da produção humana 
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de um modo unilateral e abstrato, ou seja, todos os sentidos físicos e espirituais 

empreendidos na produção da obra artística, são substituídos pela alienação do sentimento 

de posse (VÁZQUEZ,1968). 

Na relação de posse, o objeto perde sua significação humana para reduzir-se à riqueza 

material, ou seja, o sujeito suprime a riqueza artística da obra dando a ela a significação 

utilitária, assim, a relação de posse é incompatível com a fruição da arte, com o consumo 

verdadeiramente estético, pois, na relação estética entre sujeito e objeto, o sujeito só pode 

apreender a obra em unidade indissolúvel, sem desprezar a riqueza espiritual, intelectual, 

afetiva e sensível que compõe o objeto. Assim, numa sociedade em que a obra se torna 

mercadoria, não é necessário para tê-la, o gosto artístico ou uma sensibilidade estética que 

permite ao sujeito descobrir a riqueza espiritual objetivada na obra (VÁZQUEZ,1968). 

A sensibilidade estética nos permite gozar a beleza apropriando-se humanamente 

dela, na forma requerida pela determinabilidade do objeto belo, em relação individualizada 

entre sujeito e objeto, portanto, em toda sua riqueza humana (VÁZQUEZ,1968). 

Em análise das relações de produção e consumo do objeto artístico, o consumo do 

objeto não está desligado de sua produção, pois o produto não é apenas objetivação de quem 

o fez, mas sim objetivação de um sujeito (produtor) para outro sujeito (consumidor), assim 

o produto artístico é obra humana em duplo sentido: como criação humana, no qual o artista 

exponencia suas forças essenciais, e como objeto para outros sujeitos também confirmar suas 

próprias forças essenciais, dissolvendo assim a nova realidade objetiva do produto para ser 

realidade que se cumpre na relação de fruição, ou seja, de consumo. Portanto: 

 

A arte é criação individual destinada, por sua própria essência, a superar o âmbito 

do seu criador, enquanto criação para os outros. A arte é duplamente social: na 

medida em que, sendo uma criação única, individual e irrepetível, é a criação de 

um indivíduo socialmente determinado; e na medida em que a obra de arte não 

satisfaz a necessidade de expressão do seu criador, mas também a de outros, 

necessidade que, por sua vez, estes só podem satisfazer quando penetram no 

mundo criado pelo artista, compartilhando-o dialogando com ele (VÁZQUEZ, 

1968, p. 264).  

 

Assim compreendemos a obra como instrumento de comunicação entre artista e 

consumidor, enquanto necessidade de expressão, que merece ser compartilhada, pois se a 

arte é diálogo aberto no tempo e espaço, sua comunicação não deve ser velada, e sim 

compartilhada no meio social como fonte de contemplação, de crítica e de entendimento, 

pois a apropriação estética propicia ao sujeito afirmar-se a si próprio com todas as 

potencialidades do seu ser, ou seja, compondo sua omnilateralidade (VÁZQUEZ,1968). 
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Aquém das tendências capitalistas, Vázquez (1999) defende a estética nutrida da 

relação homem, história e sociedade constituída na práxis. Assim o autor compreende a 

experiência estética como fruto das relações sociais, ou seja: “A estética é a ciência de um 

modo específico de apropriação da realidade, vinculado a outros modos de apropriação 

humana do mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em que ocorre.” 

(VÁZQUEZ, 1999, p.47). 

O estético e o artístico se desenvolvem e são condicionados historicamente, seja pela 

sua natureza ou pela sua gênese. No entanto, existe uma distinção entre belo e estético 

demarcada pelo autor, onde o belo se constitui na beleza do objeto em um determinado 

período histórico, e nos tempos modernos, o belo se configura na reflexão estética, 

deslocando-se do objeto para o sujeito e, nesse caso, acentua-se a dimensão subjetiva do 

belo. Porém, o estético para Vázquez (1999) se configura na relação entre sujeito e objeto 

estabelecida no tempo, em determinada circunstância cultural e social, o que compõe uma 

realidade concreta e posiciona o estético em formatação mais abrangente que o belo, pois 

“todo belo é estético, mas nem todo estético é belo” (p.39). Assim configurada, quanto mais 

rico em significações humanas for o objeto artístico, e mais complexo e profundo for o 

mundo humano que se objetiva na obra, mais hostil ao objeto estético será a atividade 

utilitária (VÁZQUEZ,1968). 

Ao tratarmos do ensino da literatura compreendemos a estética da obra nutrida da 

concepção de homem, história e de sociedade no âmbito das ciências humanas, devido as 

características históricas e atemporal do objeto que se inscrevem no método dinâmico desta 

ciência (VÁZQUEZ, 1999). 

A literatura por sua vez, enquanto obra artística, elucida o aspecto social de tempos 

e espaços diferentes, assim, mesmo em uma sociedade capitalizada, industrializada e 

estratificada, ela se torna inerente à subjetividade humana, e nesta conjuntura, Candido 

(1995) defende a literatura como direito essencial ao homem devido ao seu fator 

humanizador: 

 

[...] assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o 

sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo ela é fator 

indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua 

humanidade (1995, p.240). 

 

O diálogo proporcionado pela literatura, admite enquanto função social ou no 

estabelecimento de relações sociais, perceber em sua estrutura, os estímulos da criação 

literária, conforme variação de comportamento, condições do meio social e cultural, dentre 
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outros aspectos, ou seja, é possível compreender a satisfação de necessidades espirituais e 

materiais, inclusive funções ideológicas que estejam englobados na obra (CANDIDO, 

1973), e desta forma, na fruição literária, o fator humanizador se faz latente, entre o que o 

autor se permitiu exponenciar e o que o leitor condensou na fração de si com a obra. 

A compreensão desta humanização relacionada a literatura é configurada no diálogo 

entre texto e leitor pois, ao elaborar uma estrutura, o autor da obra promove uma forma de 

conferência  da realidade,  a partir da palavra organizada em texto e contexto, e é esta palavra 

organizada o elemento que organiza nossa forma de pensar, nesse sentido a obra literária se 

torna um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos, 

o que consequentemente organiza a visão que temos do mundo (CANDIDO, 1995). 

Assim a literatura é compreendida por Candido (s/d), na perspectiva de formação 

humana, como disponibilizadora de interpretações e compreensões de realidades sociais e 

culturais dos quais aspectos como expressão de valores e atitudes emergem em diferentes 

temas e contextos, permitindo ao leitor compreender a realidade de forma crítica: 

 

[...] a evocação dessa impregnação profunda mostra como as criações ficcionais e 

poéticas podem atuar de modo subconsciente e inconsciente, operando uma 

espécie de inculcamento que não percebemos. Quero dizer que as camadas 

profundas da nossa personalidade podem sofrer um bombardeio poderoso das 

obras que lemos e que atuam de maneira que não podemos avaliar. Talvez os 

contos populares, as historietas ilustradas, os romances policiais ou de capa-e-

espada, as fitas de cinema, atuem tanto quanto a escola e a família na formação de 

uma criança e de um adolescente (p.84). 

 

Entendemos a partir de Candido que a literatura, enquanto um todo estruturado e 

articulado auxilia a organização mental no sentido individual, e posteriormente e 

consequentemente, no sentido social, ou seja, aprendemos a nos definir, e nos posicionar 

frente à realidade e contexto social. 

Nesse viés, o autor revela a função integradora e transformadora da arte em relação 

às referências reais, ou seja, a literatura enquanto obra artística demonstra sua valoração 

formativa, que no âmbito educacional pode formar o sujeito, mas não conforme a ideologia 

da pedagogia oficial definida conforme os interesses dos grupos dominantes no reforço de 

sua concepção de vida, dado que a literatura ensina na medida em que atua, ou seja: 

 

[...] é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e boa conduta 

[...], pois mesmo as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço, 

trazem frequentemente o que as convenções desejam banir. [...] O revestimento 

ideológico de um autor pode dar lugar a contradições realmente interessantes, os 

poderes da sociedade ficando inibidos de restringir a leitura de textos que deveriam 
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ser banidos segundo os seus padrões, mas que pertencem a um autor ou uma obra 

que, por outro lado, reforçam estes padrões (CANDIDO, s/d, p.84). 

 

O que permite ao sujeito esta compreensão da obra lida, aquém da ideologia, é a 

criticidade da leitura, ou seja, é nas inferências de conhecimento de mundo, e pela mediação 

do educador bem como o próprio contexto social, que o sujeito leitor analisa o sentido 

político, pedagógico e simbólico-cultural pertencente à obra, e neste sentido, as relações 

puramente ideológicas são superadas. Assim quanto mais leituras, quanto mais a relação do 

sujeito com a obra é uma relação de prazer, mais se efetiva a emancipação humana, sendo 

esta a perspicácia de Candido ao localizar a literatura como direito humano. 

Corrobora essa premissa a literatura entendida como democratizadora do sujeito, pois 

esta mostra o homem e a sociedade em sua gama complexa e diversa, nos tornando mais 

compreensivos e tolerantes, sendo estes aspectos essenciais na democracia cultural, devido 

ao fato de encontrarmos na literatura aspectos do estrangeiro, do desigual, do excluído, e 

assim nos tornarmos menos alheios às diferenças. Nesse sentido entendemos a leitura 

literária como fundamental para o homem compreender a realidade que o cerca de forma 

crítica (SOARES, 2008). 

Candido (s/d) também demonstra que a autonomia da obra não se desliga de suas 

fontes de inspiração no real, nem anula a capacidade de atuar sobre esta realidade quando se 

estuda a literatura como representação de uma realidade social, seja ela humanizadora ou 

alienadora, a exemplo, o autor cita o regionalismo que na esfera do subdesenvolvimento, faz 

com que determinados escritores focalizem as culturas rústicas à margem da cultura urbana, 

o que pode desvendar um fator de artificialidade na língua e alienação no plano do 

conhecimento do país, porém, na contradição se torna um instrumento poderoso de 

transformação da língua e de revelação e autoconsciência. 

A atuação sobre a realidade é compreendida e defendida nos documentos que 

orientam a EdoC, dentre eles os próprios Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) que serão 

apresentados no decorrer deste capítulo, e esta compreensão nos aportes do ensino da língua 

materna que compreende o ensino de literatura, se configura no conceito dialógico do texto, 

concepção bakthiniana da linguagem. 

A linguagem na concepção bakthiniana é compreendida como processo de interação 

social, assim a linguagem é um elemento vivo, considerada um signo ideológico social, pois 

a língua se constitui no ato concreto de seu uso, na interação verbal, desta forma, o texto 

como elemento de materialização do discurso, está inserido dentro de um contexto social, 

político, histórico que não pode ser desconsiderado no ato de leitura. O elemento que torna 
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a forma linguística um signo é sua mobilidade, assim como no processo de decodificação, o 

signo não é apenas o sinal que ele representa, mas sua significação no contexto em que está 

inserido (BAKTHIN, 2006). 

A leitura com base no dialogismo baktiniano, é compreendida como um enunciado 

vivo, pois pode receber adesão ou objeção, mas sempre provoca uma ação, isso porque o 

ouvinte que recebe e compreende o significado linguístico do texto, simultaneamente 

interage com o texto, complementando-o, concordando ou discordando, exigindo do leitor 

uma atitude responsiva ativa. Nessa perspectiva a leitura é uma ação que provoca 

expressividade e interação do qual o leitor não é um receptor passional, e as palavras se 

tornam mediadoras da compreensão conforme a individualidade de quem lê, devido sua 

historicidade e contexto em que está inserido. Assim, a literatura enquanto expressão de 

realidades e vida redimensiona as percepções que o sujeito tem de suas experiências e de seu 

mundo, então sua própria natureza estética colabora na formação humana influindo em sua 

forma de pensar a própria vida (SILVA, 1988). 

Na realidade campesina, pela sua condição de classe, o povo camponês tem limitado 

acesso ao conjunto de bens culturais acumulados historicamente, fato determinado pela 

condição capitalista atribuída aos objetos artísticos como já observamos na análise de 

Vázquez, subordinando esta fração da sociedade à expropriação cultural. O povo responde 

criando formas alternativas de cultura, o que não justifica o distanciamento deste povo ao 

direito de acesso democrático a todo instrumento cultural existente na sociedade, mas torna-

se elemento expressivo na produção de simbolismos como expressão cultural (CALDART, 

1987).  

Tal produção é uma particularização histórica e dialética da relação socioeconômica 

de Movimentos Sociais do Campo com a cultura geral, ou seja, a produção cultural se 

processa na articulação contraditória com outras esferas que compõem a sociedade em seu 

todo, assim, a produção cultural popular tem meandros no embate à opressão sob forma 

simbólica da libertação, portanto, existe nesta produção cultural uma função de dominação 

simbólica que é também dominação ideológica, que nasce a partir da própria necessidade de 

educação política (CALDART, 1987): 

 

A matéria prima da atividade cultural é, pois, a própria vida do homem no mundo, 

mais concretamente num tipo determinado de sociedade, envolvido em certas 

relações sociais de produção, que transformados em signos pelo processo de 

trabalho cultural, permitem a este homem compreender-se no seio delas e 

expressar tal compreensão [pelos produtos culturais] (CALDART, 1987, p.17, 

grifos da autora). 
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Entendemos a partir da autora que, a produção cultural é uma articulação entre o 

sujeito, o grupo e a sociedade, assim os signos produzidos pelo indivíduo são expressão de 

seu relacionamento próprio com seu cotidiano, com outros homens e com a natureza, no 

entanto, a produção cultural não expressa somente uma representação da realidade, ou seja, 

apesar de marcas fortemente ideológicas, as produções da cultura popular não são expressões 

à serem consumidas apenas em sua dimensão funcional, ou seja, em controle ideológico 

(CALDART, 1987). 

Ao situarmos o ensino da literatura como objetivo educacional por via da prática 

social, com objetivos claros do que se pretende alcançar no processo educativo, a produção 

cultural dos estudantes ultrapassa os condicionamentos ideológicos pois, mediados pelo 

prazer, a literatura lida ou criada, desenvolve seu raciocínio crítico da realidade, ou seja, 

desenvolve o raciocínio de apreensão ou conhecimento da realidade que deseja ver expresso 

em sua produção (CALDART, 1987)5. 

A prática socializada nos remete à concepção sociointeracionista de desenvolvimento 

e aprendizagem, que compreende o desenvolvimento cognitivo pela ação e participação 

social do sujeito no processo, assim, a perspectiva sociointeracionista contribui 

significativamente no processo ensino aprendizagem da literatura, pois, valoriza a interação 

na aprendizagem situada em contextos históricos, sociais e culturais concretos, dos quais o 

aprendizado passa pela apropriação da cultura internalizada na consciência pela linguagem 

em um processo de comunicação interpessoal (MELLO, 2003). 

Para elucidar este aspecto da cultura como atividade criadora destacamos a 

concepção de Vigotsky (2006), o autor relaciona a cultura à atividade criadora do cérebro 

humano. Para o teórico o cérebro humano tem a capacidade biológica de armazenar 

informações, situações do passado, dentre outras experiências, e é o que nos permite 

reproduzir e repetir normas de conduta criadas e elaboradas previamente, chamada por ele 

de atividade reprodutora: 

 

Es sencillo comprender la gran importancia que tiene, para toda la vida del 

hombre, la conservación de su experiencia anterior, hasta qué punto eso le ayuda 

a conocer el mundo que le rodea, creando y promoviendo hábitos permanentes que 

se repiten en circunstancias idénticas (VIGOTSKY, 2006, p.02). 

 

                                                           
5 Ampliamos para os estudantes o que a autora verificou na produção cultural dos militantes do MST, ou seja, 

nesta menção as ponderações de Roseli Caldart expõem especificamente sobre a produção poética de membros 

do Movimento sem Terra. Ver livro: CALDART, Roseli. Sem Terra com poesia: a arte de re-criar a 

História. Vozes: Petrópolis; 1987. 
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Compreendemos em Vygotsky (2006) que se o cérebro se limitasse a apenas 

conservar experiências anteriores, qualquer mudança inesperada em seu meio, que não 

tivesse sido reproduzida anteriormente, não despertaria no homem a reação adaptadora, esta, 

orquestrada pela função criadora. O cérebro é um órgão também capaz de criar, reelaborar e 

criar com elementos de experiências passadas novas normas e planejamentos. Esta atividade 

criadora do cérebro humano, do qual se baseia a imaginação, se manifesta em todos os 

aspectos da vida cultural pela criação artística, bem como a criação cientifica e técnica e, 

nesse sentido, tudo que nos rodeia é criado pelo trabalho humano, ou seja, “[…] todo el 

mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la naturaleza, es producto de la imaginación 

y de la creación humana, basado en la imaginación” (VIGOTSKY,2006, p. 03). 

Dessa forma, a relação do homem com o mundo não é direta, é mediada por 

instrumentos e signos. A vida humana está impregnada de significações e a influência do 

mundo social se dá por meio de processos que ocorrem em diversos níveis, ou seja, é por 

meio da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo interioriza as 

formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico. A interação social com 

membros da cultura, ou e elementos da cultura, fornece ao sujeito a matéria-prima para o 

desenvolvimento psicológico, no entanto, a vida social é um processo dinâmico em que cada 

sujeito é ativo acontecendo assim à interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de 

cada um, ou seja, o processo de internalização da matéria prima fornecida pela cultura não é 

uma absorção passiva, e sim de transformação, é como se ao longo do seu desenvolvimento, 

o sujeito “tomasse posse” das formas de comportamento fornecidas pela cultura, nesse 

processo as atividades externas e as funções interpessoais transformam-se em atividades 

internas, intrapsicológicas, ou seja, o desenvolvimento se dá “de fora para dentro”, o que nos 

permite compreender que o desenvolvimento na criança acontece duas vezes, primeiro no 

nível social (entre pessoas de forma interpsicológica), e, depois, no nível individual (no 

interior da criança, de forma intrapsicológica.) (OLIVEIRA, 2000). 

Compreendemos então que a concepção sociointeracionista concebe a aprendizagem 

como processo de construção compartilhada, em que as relações são consideradas em 

contexto sócio histórico, ou seja, Vygotsky (1991ª) compreende sujeito e sociedade 

dialeticamente na construção do conhecimento.  

O texto literário, portanto, como mediador no processo ensino-aprendizagem na 

premissa sociointeracionista, estando efetivamente de acordo com os interesses do 

educando, em contato direto e socializado no meio estudantil, e conduzido como prática 

social, ultrapassa os limites da leitura como reflexão e atuação política, tendo abrangência 
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na formação social e essencial do homem em sua atividade criadora (HIDALGO; MELLO, 

2014). 

O ensino da língua e literatura nesta perspectiva amplia o horizonte em relação à 

perspectiva estruturalista, modelo hegemônico do ensino tradicional que valoriza a 

gramática normativa, pois passa a contemplar a leitura, produção de texto e oralidade, em 

situações reais vivenciadas pelos educandos, incluindo em todos os aspectos a reflexão e a 

análise linguística (MELLO, 2003). 

Cabe à educação pensada para o Campo pautada na formação Ominilateral, trabalhar 

seus conteúdos intencionalmente voltados à leitura do mundo, capaz de identificar as 

contradições do sistema capitalista e suas implicações nos desdobramentos da vida 

camponesa para então, de acordo com a realidade de cada educando pensar possibilidades 

de superação e emancipação em analogia com a estética, com a essência expressa na arte e 

literatura . 

Com base nessa orientação teórico-metodológica de Vygotsky a partir do 

sociointeracionismo e seu conceito de mediação, e Bakthin em seu conceito dialógico da 

linguagem, compreendemos a palavra como elemento vivo que pela mediação nos permite 

elaborar práticas sociais de leitura literária no contexto escolar, de forma que o educando 

compreenda dialeticamente o mundo que o cerca dando-lhes a capacidade de interferir e 

modificar-se a si mesmo subjetivamente, e o mundo objetivamente ao engendrar estética 

(que possui um caráter político subjacente, na perspectiva aqui assumida), política e 

diversidade social e cultural, propiciando a ampliação de seus horizontes, pois, a partir de 

Vázquez (1968) pudemos compreender que a perenidade da arte ante à estética, tem a 

capacidade de demonstrar objetiva e subjetivamente a relação do homem com a sociedade 

em qualquer tempo e espaço dialeticamente, assim como em Candido compreendemos a 

literatura como capacidade de transformar e humanizar os sujeitos por sua característica 

crítica ao integrar o mundo do leitor. Ou seja, uma possibilidade de luta para a transformação 

da realidade, permitindo a antevisão de uma nova sociedade, sendo esta uma conotação 

importante da EdoC.  

A partir dessas considerações, analisamos as Diretrizes Educacionais e os Projetos 

Políticos Pedagógicos que orientam o processo de ensino das escolas campesinas aqui 

investigadas, considerando que os Movimentos Sociais tem alcançado espaços oficiais, o 

que provoca mudanças significativas na forma e no conteúdo do processo de ensino 

aprendizagem, nos remetendo à indagações como: Em quais pressupostos filosóficos, 
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pedagógicos e políticos são embasados o conjunto de diretrizes que orientam a EdoC e a 

língua portuguesa? Como as escolas públicas do campo interpretam, elaboram e institui o 

fazer pedagógico a partir das diretrizes? Cabe-nos ressaltar que a etimologia da palavra 

currículo expressa a ideia de trajetória a ser seguida no processo formativo dos sujeitos 

sociais (HIDALGO, MELLO, SAPELLI, 2010), sendo pertinente seu estudo a fim de 

observar suas inferências na materialidade educativa conferida à literatura. 

 

1.2 AS DIRETRIZES EDUCACIONAIS DO CAMPO: PRINCÍPIOS, EMBATES 

E INSTITUCIONALIZAÇÃO  

 

Os Movimentos Sociais Populares do campo (MSPdoC) visando contrapor-se a 

expressão do movimento histórico do capital no campo, se inserem em debates, eventos, e 

cobram a efetivação de políticas públicas para sua população como forma de avançar em seu 

projeto de uma nova ordem social, e para tal contrapõe-se à falta de acesso à educação de 

qualidade e a formação articulada aos moldes hegemônicos. A intenção é avançar na 

conquista por uma educação que reconheça a singularidade histórica deste grupo social em 

que os MSPdoC, em diferentes coletivos e ancorados nas forças acumuladas em 

determinados períodos, aproveitam-se de correlação de forças na disputa por frações6 do 

Estado a serviço da classe trabalhadora (GHEDINI, 2017). 

Nesse processo, direitos se materializam por via de dispositivos legais, tendo em seu 

conteúdo elementos úteis às necessárias disputas a serem efetivadas nos diferentes níveis de 

governo (GHEDINI, 2017), no entanto, a garantia destes direitos nem sempre se efetivam, 

ou/e em determinados aspectos são distorcidas nos aportes que valorizam as fundamentações 

capitalistas (MOLINA, 2012). 

Numa compreensão geral da relação entre setores populares e escola formal e 

pública, a Educação Popular associa processos educativos à ação política das classes 

subalternas, com uma multiplicidade de correntes que vão atribuindo-lhes significações. A 

concepção freireana entra na escola com o debate de emancipação das classes na tentativa 

de se desenvolver o pensamento pedagógico progressista (GHEDINI, 2017).  

A intenção do projeto educativo oriundo dos MSPdoC difere da Educação Rural 

empreendida pelo Estado, sendo a educação rural um projeto educativo que tende à 

apropriação de conhecimentos a partir de bases genéricas diferente da visão de mundo dos 

                                                           
6 Consideramos em nossa análise as relações entre Estado e Sociedade a partir de Poulantzas (2000).  
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camponeses, sendo então uma escola distante da condição de existência dos camponeses. 

Tal escola, por seu conteúdo e forma tende a desenraizar os sujeitos de seu espaço econômico 

social e não lhes garante o conhecimento sistematizado pela humanidade (GHEDINI, 2017). 

A Educação Popular por sua vez, vincula sua matriz formativa aos processos 

populares, amplia a atuação dos setores populares ao reconhecer seus saberes e cria, a partir 

deles, formas de maior apropriação do conteúdo escolar. Ou seja, com referência no método 

de Paulo Freire, ao colocar a pessoa como sujeito da educação, no fazer educativo e de 

desenvolvimento social, considera sua comunidade como portadora de saberes, e ao tomar 

consciência disto e de seu lugar no mundo, criam condições para que se insiram em um 

projeto de futuro (GHEDINI, 2017).  

Destacamos as diferentes abordagens teórico-metodológicas constituída no histórico 

do campo pois, a Educação Rural e a Educação Do Campo são dois referenciais, a primeira 

por constitui-se em sua história por um ensino dedicado a adaptar os camponeses ao trabalho, 

sob interesse do agronegócio, e a segunda constitui-se ao disputar o espaço educacional  

tendo como referência a Educação Popular e os Pedagogos Socialistas culminando no 

projeto educativo denominado Educação Do Campo7, portanto, a EdoC é um fenômeno que 

engendra o projeto educativo dos movimentos sociais a partir de confrontos de projetos 

sociais e práxis pedagógica na materialidade do campo, emergindo e constituindo-se em 

histórico de contradições e embates (GHEDINI, 2017). 

Na Escola Do Campo, as referências ou princípios são compreendidos como 

dimensões formativas que atuam em movimentações do processo pedagógico, dentro e fora 

da escola, numa relação dialética entre o projeto educativo do campo e projeto de 

escolarização formal, a fim de possibilitar relações entre educação e desenvolvimento 

socioeconômico-cultural com a realidade próxima e distante da escola, compondo uma 

forma de organizar a instituição convencional pública do campo garantida pela legislação, 

ou seja, a legislação como “ancoradouro” à se chegar com a escola do campo (GHEDINI, 

2017, p. 369). 

As dimensões formativas “território, lugar, trabalho e cultura”, compreende a 

especificidade do campo como projeto de desenvolvimento socioeconômico e cultural, 

                                                           
7 A Educação Do Campo ou EdoC como temos nos referido, enfatiza a tensão pela contraposição entre os 

termos Rural e Campo, considerando as preposição de ligação do termo, assim a expressão “do” campo difere-

se de “no” campo em sentido de que esta é uma educação elaborada pelos sujeitos e não para os sujeitos, ou 

seja, a expressão Educação DO Campo compreende uma síntese da dimensão formativo educativa do projeto 

histórico político de um grupo social, designando como compreendem a posição e o peso dos sujeitos na 

definição e realização do projeto educativo (GHEDINI, 2017). 
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assim, na dimensão escolar, os coletivos e auto-organização dos estudantes são formas de 

apropriação do território como sujeito coletivo de direitos e de produção de cultura. A 

dimensão “tempos, espaços e trato do conhecimento” desdobra-se na forma de tratar o 

conhecimento, por exemplo a concretização do direito à educação na reivindicação política, 

e também em espaços específicos dos MSPdoC ou da própria escola. Tais princípios devem 

se movimentar e materializar com intencionalidade pedagógica e instrumental metodológico 

próprio, com impacto na organização e apropriação dos conceitos (GHEDINI, 2017). 

É na perspectiva de educação Omnilateral que o projeto da EdoC constrói seus 

processos pedagógicos escolares, na ação prática da relação entre ciência, cultura e trabalho 

(FRIGOTTO, 2012). A escola, no entanto, enquanto instituição social responsável pela 

educação, na perspectiva histórico-crítica de Saviani (2011), tem em sua pedagogia a tarefa 

de identificar as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente, a fim de convertê-los em saber escolar tornando-o assimilável pelos 

educandos, para que compreendam suas principais manifestações e tendências de 

transformação, utilizando os meios necessários para a compreensão do processo, 

correspondendo a uma formação Omnilateral.  

 

As possibilidades do desenvolvimento humano omnilateral e da educação 

omnilateral inscrevem-se, por isso, na disputa de um novo projeto societário – um 

projeto socialista – que liberte o trabalho, o conhecimento, a ciência, a tecnologia, 

a cultura e as relações humanas em seu conjunto dos grilhões da sociedade 

capitalista; um sistema que submete o conjunto das relações de produção e 

relações sociais, educação, saúde, cultura, lazer, amor, afeto e, até mesmo, grande 

parte das crenças religiosas à lógica mercantil (FRIGOTTO, 2012, p.269). 

 

A educação escolar deve combater a formação subordinada ao processo capitalista 

de produção, formação esta, fragmentada e plurifuncional, devendo abordar o processo 

pedagógico no conteúdo, no método e na forma, de forma que os estudantes apropriem-se 

do saber na perspectiva do método materialista histórico dialético, superando assim as 

formas fragmentárias, pragmáticas e utilitarista que separa “os objetos de conhecimento das 

mediações e conexões que os constituem, uma ciência que pode revelar as disfunções da 

realidade, mas não consegue explicar o que as produz.” (FRIGOTTO, 2012, p.272) 

Marx indica o conhecimento que apreende a historicidade do objeto, como ele se 

produz e toda sua dimensão, como força material revolucionária, sendo esta a arma contra 

as formas de doutrinação e reducionismo na construção da ciência do conhecimento. A 

escola que dialogue criticamente com o conhecimento científico, compreendendo como se 



34 
 

produzem os fenômenos da natureza e as relações sociais, tornam-se bases para uma práxis 

revolucionária, pois é nesta luta política concreta que se forja a consciência de classe 

(FRIGOTTO, 2012). 

 

[...] independente da atividade que irá ocupar na sociedade a omnilateralidade 

firma-se como proposta de formação. Trata-se de uma formação que privilegia o 

trabalho manual e coloca a intelectualidade como sendo o outro meio/lado da 

formação. Ao dominar os fundamentos do trabalho e o conhecimento humanista 

de cultura geral, o educando está em condições de desenvolver o trabalho como 

um meio de formação, em uma realidade orgânica e dialética, não limitando-se à 

produção, ao consumo, e em consequência à alienação. O educando de uma 

formação omnilateral atingirá um desenvolvimento que alcança e atende a todos 

os aspectos humanos voltados para sua emancipação (DUARTE; OLIVEIRA; 

KOGA, 2016, p. 09). 

 

Visando alcançar esta dimensão e compreendendo a função social da escola como 

antagônica às formas de competição que estimulam o individualismo, a ideologia dos dons, 

avaliações comparativas e premiações para os “melhores”, formas estas utilizadas pelo 

ideário neoliberal na contemporaneidade, o desenvolvimento humano Omnilateral e seus 

desdobramentos pedagógicos busca efetivar democraticamente o conhecimento em sua mais 

elevada universalidade (FRIGOTTO, 2012). 

Contudo, há uma fratura, um distanciamento entre princípios e legislação, a 

operacionalização e a materialidade das Escolas Públicas do Campo, pois, no cotidiano 

escolar, a forma tecnocrática da Escola Pública Convencional do Campo dissipa o conteúdo 

formativo do projeto educativo pretendido pela EdoC, ou seja, as instâncias burocráticas não 

sustentam as mudanças necessárias, cabendo ao coletivo um árduo trabalho e 

empreendimento para que este projeto alcance uma dimensão materializada na escola 

(GHEDINI, 2017). 

A institucionalização da EdoC como política pública, dentro de um longo e 

conflituoso processo social e histórico de desenvolvimento, se traduz em pontos e 

contrapontos incluindo neste parâmetro a própria LDB – Lei de Diretrizes e Bases (1996) 

que estabelece garantias legais de direito à construção de um sistema de ensino adequado à 

diversidade sociocultural presente na vida do campo, permitindo assim que se façam as 

adaptações necessárias em organização, currículo e metodologias conforme as 

peculiaridades da vida rural e da escola do campo (MOLINA, 2012). 

Apesar de a LDB/1996 tratar a educação básica para a população do campo na 

perspectiva do cuidado com o ambiente e preservação dos valores culturais, é a especificação 

dos trabalhadores do campo na educação pública em relação às peculiaridades da vida rural 
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que marca sua importância legal aos povos do campo pois, tal especificação sustentava a 

ideia de se pensar em uma iniciativa próxima do que vinha se construindo e reivindicando, 

porém, contraditoriamente, o que mais se sentiu na zona rural após a lei foi a nucleação de 

escolas, característica da descentralização do governo que se efetivou ao priorizar o Ensino 

Fundamental com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental de Valorização do Magistério (Fundef), e fortalecimento do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), já que estes possibilitam a transferência de 

recursos aos municípios, desencadeando o fechamento de escolas menores ou mais 

interiorizadas (GHEDINI, 2017), ou seja, a letra de lei apresenta um avanço na legitimação 

de necessidades específicas para se fazer educação no campo, e na contramão, materializa-

se dificultando o acesso com o desmonte de escolas. 

Em relação aos princípios que regem a EdoC, foi em 1998 com a Articulação da I 

Conferência Nacional de Educação do Campo (CNEC) reunindo diversos segmentos de 

camponeses juntamente com suas organizações e movimentos, que desdobram-se 

referências para as políticas públicas, convenientes com a realidade de Escolas públicas de 

Assentamentos e Acampamentos; Escola dos Movimentos Sociais Populares (Fundep e 

Iterra) e de outras organizações como de alguns Sistemas Públicos de Ensino que 

compunham administrações populares8, assim, a I CNEC apresentou a legitimidade do 

projeto educativo dos MSPdoC pautando a possibilidade de efetivar-se nas Escolas Públicas 

Convencionais do Campo, significando produzir políticas públicas específicas que 

assumissem em seu conteúdo e forma o projeto educativo enraizado na experiência histórica 

do campesinato, reafirmando essas referências política e culturalmente. Esta proposta 

educativa significou mais um degrau alcançado no processo histórico por esta população, 

visto que o coletivo apresenta uma proposta experimentada em referências concretas por 

quase duas décadas a fim de negociar com o Estado (GHEDINI, 2017). 

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que tem como 

protagonista os movimentos sociais, em especial o Movimento Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), indica a preocupação com a escolarização dos sujeitos do campo com escola 

pública e gratuita, acesso a todos os níveis de educação e formação dos educadores, o que 

                                                           
8 Consideramos administrações populares as autarquias com mandatos de partidos ou frações partidárias 

consideradas de esquerda, com ações compromissadas com as lutas populares por direitos sociais e gestão 

democrática. Nas iniciativas educacionais, orientam suas bases nos referenciais do projeto educativo dos 

movimentos sociais, compreendidas como as primeiras referências desenvolvidas em sistemas públicos de 

ensino (GHEDINI, 2017). 
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ampliou o acesso dos camponeses a diversos níveis de ensino, além de legitimar as 

referências da EdoC na política pública. A oficialização do Pronera, compreendida como 

solo fecundo na produção da EdoC, pelo financiamento de projetos alcançando inclusive 

cursos superiores como Pedagogia e Licenciatura em Educação do Campo, dentre outros, 

foram substanciais para avanços emancipatórios e abertura de espaços no Estado através de 

políticas públicas, no entanto, ao se produzir dispositivos legais, há uma aproximação do 

sistema oficial/público de educação o que leva à participação de diferentes segmentos 

intencionais (GHEDINI, 2017).  

 Contamos também no desenrolar deste processo com as Diretrizes Operacionais para 

a Educação Básica nas Escolas do Campo (Doebec nº 1 e nº 2, de 2002 e 2008 

respectivamente); o parecer nº 1, de 2006, que reconhece os dias letivos da alternância; e o 

decreto nº 7.352, de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e 

sobre o Pronera,  

Em 2002 oficializam-se as Diretrizes Operacionais da Educação Básica do Campo 

de 2002 (BRASIL, 2002), também se consolida como conquista dos MPSdoC pois, destacam 

a incorporação das elaborações teóricas e metodológicas da Educação Do Campo9 em 

relação à gestão escolar, referindo-se às práticas de gestão compartilhada com mecanismos 

que estabeleçam relações entre a escola, a comunidade, os Movimentos Sociais, os órgãos 

normativos do sistema de ensino e demais setores da sociedade. Destacam também propostas 

pedagógicas que valorizem a diversidade cultural, os processos de interação e transformação 

do campo, o acesso ao avanço científico e tecnológico e contribuições para a melhoria da 

vida dos sujeitos enfatizando os princípios éticos da convivência colaborativa. 

A identidade camponesa nos projetos formativos relaciona-se com a aproximação da 

escola com a cultura camponesa, assim, o projeto formativo da EdoC na perspectiva dos 

MPSdoC, a que se refere às Diretrizes (BRASIL, 2002), pretendem romper em forma e 

conteúdo escolar com o modelo hegemônico objetivando a transformação social, por isso, a 

EdoC em seus princípios formativos, pretende redesenhar a escola rural cultivando formas e 

estratégias de trabalho capazes de reunir a comunidade em torno da escola, enxergando nela  

uma aliada para enfrentar seus problemas e construir soluções em um novo projeto de 

sociedade, cultivando no lugar do individualismo, a experiência e vivência de práticas e 

                                                           
9 A expressão Educação Do Campo – EdoC a que nos referimos neste estudo, nasceu da luta dos MPSdoC, 

entre eles o MST, com concepção de educação do e para o campo diferenciada da educação rural, que sempre 

foi pautada em políticas assistencialistas. Atualmente, empresas na esfera do agronegócio têm programas de 

educação do campo, entretanto com concepção arraigada à Educação Rural (LOCH, 2016). 
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estudos coletivos a partir da gestão compartilhada da escola, ou seja, a EdoC nos processos 

formativos escolares, cultiva um conjunto de princípios que orientam as práticas educativas 

ligando formação escolar com formação para uma postura na vida, na comunidade de forma 

que o desenvolvimento do território rural seja compreendido como espaço de vida e trabalho 

dos camponeses (MOLINA; SÁ, 2012). 

Ainda nas DOEBEC de 2002, no intuito de se atender às demandas dos MPSdoC, 

determina-se a formação de educadores para o campo alocando em seus processos 

formativos o estudo sobre a diversidade cultural existente nesta realidade, os processos de 

transformação e o protagonismo dos sujeitos na construção da qualidade social de vida 

individual e coletiva (MOLINA, 2012). 

Considerando a necessidade de se adotar ações conjuntas de colaboração e 

cooperação entre as três esferas do poder público a fim de se expandir a oferta de educação 

básica viabilizando a permanência das populações rurais no campo e evitar a nucleação 

escolar, uma realidade que contribui com o fechamento de escolas no campo e não garante 

os dispositivos legais, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão do Ministério da Educação (SECADI/MEC) encaminhou em 2007 ao Conselho 

nacional de Educação (CNE), uma consulta referente às orientações para o atendimento da 

educação do campo, no sentido de orientar as redes e sistemas de ensino quanto à adoção de 

medidas garantindo o atendimento da educação às populações campesinas como forma de 

evitar a descaracterização da educação oferecida aos seus sujeitos, bem como com a proposta 

de se construir uma Política Nacional de Educação do Campo. A apreciação do documento 

resultou na resolução n°2 de 2008 estabelecendo diretrizes complementares, normas e 

princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica 

(BRASIL, 2007). 

Este documento realça que o desenvolvimento rural deve ser integrado sendo a 

Educação do Campo seu eixo integrador, assim, os entes federados devem trabalhar no 

sentido de articular as ações de diferentes setores que participam deste desenvolvimento, 

inclusive oferecendo formação pedagógica inicial e continuada, instalações físicas e 

equipamentos adequados, materiais didáticos apropriados e supervisão pedagógica 

permanente para que se atinja o padrão de qualidade definido em nível nacional (BRASIL, 

2008). 

Em 2010 pelo Decreto 7.352, a Educação Do Campo é reconhecida como Política de 

Estado superando os limites de sua execução dar-se apenas por via de programas 

governamentais, o que não garantia permanência e continuidade de seus projetos, ou seja, a 
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Educação Do Campo como política nacional tem seu reconhecimento jurídico materializado 

para a universalidade do direito à educação, quanto da obrigatoriedade de intervenções que 

atendam às especificidades necessárias do cumprimento da lei (MOLINA, 2012), no entanto, 

devido sua operacionalização com o Pronacampo, o dispositivo legal não representa a 

materialidade real, o que denota um acirramento das disputas do projeto de campo, uma 

ligada ao sujeito coletivo de trabalhadores do campo pelos movimentos sociais, e outra 

ligada ao avanço do agronegócio, mediado pelo capital, demonstrando que o processo está 

sendo utilizado também para os interesses “do outro” (GHEDINI, 2017, p. 364). 

No documento as escolas do campo são definidas como aquelas situadas em área 

rural ou urbana desde que atenda predominantemente à população do campo, ou seja, 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, acampados e 

assentados da reforma agrária, trabalhadores assalariados rurais, quilombolas, caiçaras, 

povos da floresta, caboclos e outros que produzam suas condições de existência a partir do 

trabalho no meio rural (BRASIL, 2010). Também salienta garantias nas condições de 

infraestrutura, transporte e materiais de apoio como livros didáticos, equipamentos, 

laboratórios, bibliotecas e áreas de lazer adequados com a realidade local e a diversidade das 

populações do campo (BRASIL, 2010). 

Na garantia de uma educação de qualidade, cabe ao Ministério da Educação (MEC) 

prestar apoio técnico como produção de recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos, 

culturais e literários que atendam às especificidades formativas desta população, com 

conteúdos relacionados aos conhecimentos das populações campesinas, considerando os 

saberes próprios da comunidade, em diálogo com os saberes acadêmicos e construção de 

propostas de educação no campo contextualizadas (BRASIL, 2010).  

A Educação Do Campo pautada nas Diretrizes de 2010 admite como princípios o 

respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, 

econômicos, gênero, raça e etnia. Incentiva a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos 

como espaços de investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

desenvolvimento social, economicamente justo e ambientalmente sustentável articulado ao 

mundo do trabalho, o que nos permite compreender certa valorização na concepção 

sociointeracionista de desenvolvimento; valorização da identidade por meio de projetos 

pedagógicos com conteúdos curriculares adequados às reais necessidades dos estudantes; 

controle social da qualidade da educação escolar mediante a participação da comunidade e 

dos movimentos sociais do campo; e reduzir os indicadores de analfabetismo com a oferta 
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de políticas educacionais para jovens e adultos que não puderam ser alfabetizados em idade 

escolar (BRASIL, 2010).  

De forma geral, os documentos que norteiam a educação para os povos do campo 

enfatizam os princípios da EdoC, construída a partir da subversão dos MSPdoC, e a 

necessidade de as escolas do campo apropriarem-se desses princípios de forma articulada à 

prática pedagógica, e a forma de gestão compartilhada engendrando a comunidade a que 

pertence, em prol do fortalecimento de ações que beneficiem a comunidade, a formação 

individualizada no sentido de emancipação do sujeito, e formação política dos sujeitos em 

sentido coletivo de reconhecimento de classe e transformação social.  

Contudo, uma vez formalizada, a conservação e materialização do projeto político 

formativo da Edoc, perpassa a forma escolar vigente nas escolas Públicas Convencionais do 

Campo, ou seja, sua apropriação depende também de formas específicas de oferta escolar 

conforme estruturação e manejo de órgãos públicos e por isso, sua efetivação plena ocorre 

mais fielmente nas escolas de movimentos sociais, à exemplo, escolas itinerantes do MST 

(GHEDINI, 2017). Em pesquisa realizada pelo Inep em 2006, constata-se que uma 

esmagadora maioria de escolas do campo estão sob jurisdição dos municípios, e o MST é 

citado como parceiro em apenas 4% delas (GHEDINI, 2017). 

Na conotação difundida nos documentos, a cultura campesina e o trabalho são 

apresentados intrinsecamente no desenvolvimento do projeto formativo da EdoC, 

descartando a possibilidade de reduzir o conhecimento acadêmico elaborado historicamente, 

porém, em relação à arte que engloba a literatura, os documentos não enfatizam a 

necessidade da arte, da literatura e de outras produções culturais, como inerentes à 

necessidade estética e desenvolvimento humano, delegando esta premissa em forma mais 

aprofundada na elaboração dos PPPs, ou seja, para uma educação que visa a formação 

Omnilateral, o aprofundamento desta particularidade da formação humana deveria estar 

melhor sedimentado nos documentos macros.  

Ressaltamos esta breve constatação de políticas macros para analisar sua 

materialidade nas escolas pesquisadas e identificar as contradições e confrontos de interesses 

na materialidade educativa, considerando que dentre as conquistas da Educação Do Campo, 

as Diretrizes Operacionais para Educação Básica das Escolas do Campo (DOEBEC), se 

constituem em concretização de uma das reivindicações das entidades organizadas do 

campo, oriunda de embate e correlações na esfera das frações de classes, que cumpre o papel 

de orientar a partir das diferenças, uma política de igualdade na perspectiva de inclusão. 
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Devemos considerar que todas as Diretrizes das escolas campesinas realçam e dão 

visibilidade para as especificidades do campo, o que possibilita não generalizar ações de 

políticas assistencialistas, no entanto engendrar e reestruturar as preposições legais para que 

não fiquem engessadas na estrutura e lógica do capitalismo é um desafio necessário para o 

coletivo que pretende contemplar a realidade sociocultural dos sujeitos ali inseridos, com o 

cuidado de não agravar o distanciamento e a dicotomia entre campo e cidade, tendo como 

referência o passado na perspectiva de superação futura, observando o quanto a educação 

rural ficou exposta ao jogo de interesses políticos e econômicos, que apesar de proporcionar 

um avanço para o sujeito do campo em termos instrucional e técnicos de trabalho, na 

contradição expressa à incorporação desses sujeitos ao sistema econômico capitalista, 

motivo pelo qual estes mesmos sujeitos são espoliados de suas terras, o que justifica no 

projeto político formativo da EdoC, a valorização do sujeito coletivo do campo e o trabalho 

como fonte substancial de desenvolvimento social e humano (CALDART, 2008). 

Caldart (2008) considera que o peso econômico da agricultura, advinda do capital, 

não colabora com políticas formuladas conforme as necessidades da população que vive e 

trabalha no campo, ou seja, o campo na perspectiva de seus trabalhadores não foi referência 

para um projeto de nação nem na definição de políticas educacionais. 

Entendemos que a EdoC se insere na sociedade como possibilidade de contribuir com 

a formação íntegra dos sujeitos do campo a partir de uma práxis pedagógica que incorpore 

as especificaidades da cultura camponesa e o saber constituído historicamente, 

dialeticamente. Nesse sentido atribuimos às politicas públicas de fomento à leitura, a 

condição de ser um elemento que contribui na formação crítica dos sujeitos a partir de sua 

apropriação, ou seja, devem possibilitar a ampliação de perspectiva de horizonte dos alunos 

em seus objetivos e ações, comprometendo-se assim com os dispositivos legais da educação 

do campo e rompendo com a dinâmica de políticas assistencialistas de uma educação 

fragmentária.   

 

1.2.1 Análise das Diretrizes Curriculares para A Educação do Campo no Paraná – 

DCEC/PR 

 

No que tange a proposta curricular, o MST preocupa-se em articular sua proposta 

formativa na esfera jurídica desde os anos de 1980, e no Paraná esta ideia ganha ênfase e 

discussão aprofundada em 2003, período em que foram criadas Escolas Itinerantes (EIs) nos 



41 
 

acampamentos (SAPELLI, 2013). O esboço desta ação materializa-se na construção das 

Diretrizes para a Educação do Campo, no Paraná, tais diretrizes promovidas pela Secretaria 

Estadual de Educação - SEED/PR para o campo tem a participação, mesmo que pequena, 

dos Movimentos Sociais em sua configuração, e comprometimento político com a classe 

trabalhadora (HIDALGO, MELLO, SAPELLI, 2010). 

Nesse contexto de formulação de políticas públicas para o campo, o conteúdo das 

DCEC – Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Paraná (PARANÁ, 2006), 

relaciona-se com as pautas discutidas em diversos encontros entre sociedade civil organizada 

e o estado do Paraná, buscando incorporar as demandas sociais, na dada particularidade em 

que é constituído.  Segundo as Diretrizes (PARANÁ, 2006) os movimentos sociais foram 

fundamentais no avanço da EdoC nas instâncias governamentais, com destaque nessa 

conjuntura de elaboração do documento paranaense, o MST. Com a elaboração das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo em 2002 de âmbito 

nacional, no Paraná foi reivindicado pela Articulação Paranaense Por uma Educação do 

Campo, a criação da Coordenação da Educação do Campo constituída em 2002 que teve 

participação ativa na elaboração das Diretrizes da Educação do Campo no Paraná 

(HIDALGO, MELLO, SAPELLI, 2010). 

O documento paranaense apresenta as concepções de Educação Do Campo (EdoC), 

de sujeitos do campo e de escola do e no campo na perspectiva dos MPSdoC, ou seja, com 

proposta de educação vinculado a um projeto societário de campo, assim, ao nomear 

Educação Do Campo, esta relaciona-se às lutas sociais que pretende o desenvolvimento do 

campo na perspectiva de inclusão dos trabalhadores da terra, o campo pensado como espaço 

de vida e resistência contra o agronegócio, espaço para educação de qualidade pautada no 

conhecimento científico e espaço de construção da identidade (HIDALGO; MELLO; 

SAPELLI, 2010).  

Nessa concepção a educação é pensada a partir da especificidade e contexto do 

campo e seus sujeitos, assim, os projetos e políticas educacionais devem reconhecer a 

formação humana, o que difere da educação rural que relaciona-se com o projeto 

latifundiarista empresarial do campo, com educação pensada em pressupostos 

mercadológicos em que o campo é tido como mero espaço de produção (SAPELLI; GATTI; 

NAPOLI, 2005 apud HIDALGO, MELLO, SAPELLI 2010). 

Dentre os princípios formativos do MST que estão presentes no documento 

paranaense (PARANÁ, 2006) podemos citar a educação para a transformação social; a 
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educação para o trabalho e cooperação; valorização da cultura do campo; e estímulo ao 

sentimento de pertencimento social e cultural camponês. Compreende também discussões 

em torno da proposta curricular do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, 

com perspectiva teórica-metodológico da pedagogia popular freireana, e perspectiva 

histórico–crítica como parte da contribuição dos departamentos da SEED/PR, porém ao 

analisar a questão cultural no documento, Hidalgo e Mello (2012) identificam ênfase às 

questões do cotidiano e da cultura, do qual o conhecimento cientifico, filosófico e artístico, 

não correspondem com uma abordagem assim tão profunda. Esta é uma questão que pode 

levar a uma conduta pedagógica imediatista e pragmática segundo Hidalgo e Mello (2012). 

A proposta formativa do MST tem suas raízes na concepção freireana, pois, antes de 

sua fundação oficial em 1984, os movimentos populares camponeses articularam a proposta 

pedagógica da educação dialógica, crítica e emancipatória de Paulo Freire enfatizando o 

atendimento das necessidades do educando do campo, a valorização da formação humana, e 

questionamentos que partissem da realidade e das necessidades do homem do campo. 

Atualmente a pedagogia freireana aparece nas DCEC/PR (PARANÁ, 2006) como indicação 

metodológica na escolha de temas e conteúdos que valorizam a realidade social dos sujeitos 

do campo. Assim, “O Trabalho com temas geradores é outra opção teórico-metodológica 

indicada na perspectiva emancipatória da educação” (PARANÁ, 2006, p.40). 

Na análise do documento é notável a valorização do sujeito do campo e suas 

particularidades, compreendidas em três definições: identidade dos povos do campo como 

posseiros, ribeirinhos, ilhéus, etc; identidade política coletiva gerada a partir de organizações 

da categoria; e identidade sociocultural baseada em Schelling (1991), que compreende o 

homem enquanto sujeito capaz de transformar e ser transformado, sendo esta característica 

a base da práxis que pode ser útil à educação do campo. Nesse sentido, o documento faz uma 

crítica aos homens que são produtos de circunstâncias e da educação, visando uma educação 

do qual o homem é o sujeito capaz de transformar as circunstâncias, sendo assim o “[...] 

próprio educador deve ser educado” (PARANÁ, 2006, p. 25 apud FEUERBACH, 1991, 

p.126). 

O documento salienta esta perspectiva cultural intrínseca às relações de trabalho a 

partir de seu valor de uso, por uma perspectiva marxista: 

 

É na práxis que o homem tem condições de superar a própria situação de opressão, 

mediante a análise de que a divisão do trabalho é característica de uma 

determinada formação social e não um fato natural. A práxis passa a ser condição 

para a ação revolucionária, de modo que os homens podem pensar o sentido de 
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suas atividades, a sua organização política e ações conjuntas na luta contra a 

opressão (PARANÁ, 2006, p.26). 

 

A partir dessa premissa, entendemos que o documento realça a característica de que 

os indivíduos se desenvolvem num contexto histórico e social, cuja base de constituição é o 

trabalho socialmente desenvolvido, e com o objetivo de conscientização da classe 

trabalhadora pois, o trabalho alienado é visto como ponto chave no impedimento de 

desempenharem de fato sua essência humana10. Com essa conotação o campo é 

compreendido no documento como lugar de trabalho, de cultura e produção de conhecimento 

pois seus sujeitos são constituídos de identidade própria e possuem laços culturais e valores 

relacionados à terra (PARANÁ, 2006). 

Como observado por Hidalgo e Mello (2012), o documento apresenta um empenho 

no resgate da dimensão transformadora da ação humana, não caracterizando o aspecto 

condicionado desta mesma ação, do qual Marx e Engels (2001) explicitam:  

 

São os homens que produzem suas representações, suas ideias, etc., mas os 

homens reais, atuantes, tais como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações que a elas correspondem 

(...) a Consciência nunca pode ser mais do que o ser consciente; e o ser dos homens 

é o seu processo de vida real” (MARX; ENGELS, 2001, p.19 apud HIDALGO; 

MELLO, 2012). 

 

É especificidade da essência humana em que dada a cultura que pertencemos, 

cultivamos e construímos, ela também nos condiciona em fatores sociopolíticos e 

econômicos, assim sendo, existe validade nos conceitos daí constituídos, no entanto é no 

processo, na práxis em que ocorrem as transformações e criações a partir de conceitos 

anteriormente definidos. O documento apresenta o resgate da identidade política e 

                                                           
10 Compreendemos o caráter social dos processos de constituição da natureza humana a partir das formulações 

teóricas marxistas em que a relação do indivíduo e suas atividades particulares são elementos fundantes da 

natureza humana nas relações sociais, assim a essência humana é constituída histórica e socialmente, ou seja, 

a consciência e o conhecimento são constituídos e conhecidos a partir da atividade do homem como mediador 

das experiências anteriores e continuamente readaptados às novas necessidades, transformando, assim , 

historicamente, o ambiente conforme as necessidades humanas se objetivaram, ao apropriar-se das produções 

históricas materiais e culturais (linguagem, valores, conhecimentos), o homem passa por processos de 

alterações subjetivas, humanizando-se ao apropriar-se das condições socioculturais e gerando ainda novas 

necessidades que o levarão a novas objetivações e apropriações num processo dialético sem fim, o que leva a 

humanidade a um conhecimento cada vez mais completo em sentido universal, no entanto, Marx denota a 

alienação e ideologia como empecilho na apropriação do indivíduo singular de toda a produção social  

(HIDALGO, 2008 apud MÁRKUS, 1974), portanto, para  Saviani (1980) o papel social da escola consiste em 

apresentar o conhecimento social e histórico, constituído de saberes válidos, desde que apurados de suas 

perspectivas ideológicas e utilizados na re-elaboração dos saberes populares.  
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sociocultural dos camponeses, e atua na construção de um modelo de desenvolvimento 

contra hegemônico fundamentado no desenvolvimento humano, sendo esta sua primazia: 

 

Eis por que a educação do campo deve ter como fundamento o interesse por um 

modelo cujo foco seja o desenvolvimento humano. Como afirma Fernandes 

(2005), que seja um debate da questão agrária mediante o princípio da superação, 

portanto, da luta contra o capital e da perspectiva de construção de experiências 

para a transformação da sociedade. Na educação do campo, devem emergir 

conteúdos e debates, entre outros, sobre: - a diversificação de produtos relativos à 

agricultura e o uso de recursos naturais; - a agroecologia e o uso das sementes 

crioulas; - a questão agrária e as demandas históricas por reforma agrária; - os 

trabalhadores assalariados rurais e suas demandas por melhores condições de 

trabalho; - a pesca ecologicamente sustentável; - o preparo do solo (PARANÁ, 

2006, p. 27). 

 

 

O documento valoriza em todos os aspectos, as práticas culturais dos sujeitos do 

campo, e as práticas pedagógicas devem pontuar elementos dessa cultura promovendo a 

aquisição dos conhecimentos científicos e produção de conhecimentos, a partir da relação 

entre ciência e vida cotidiana, propondo a investigação como ponto de partida para seleção 

e desenvolvimento dos conteúdos escolares: 

 

Busca-se uma educação que seja crítica, cuja característica central é a 

problematização dos conhecimentos. Problematizar implica discutir os conteúdos 

de forma a gerar indagações e não de forma enciclopédica e mecânica. Para tanto, 

na educação do campo, o tema questão agrária é essencial para compreender os 

determinantes que levaram a educação do campo a estar historicamente 

marginalizada nas políticas educacionais (PARANÁ, 2006, p.30). 

 

A educação campesina pretende elaborar um conhecimento a partir dos seus sujeitos 

e de suas experiências de vida no sentido de interligar cultura e vida social. A escola nesse 

parâmetro tem a função de interpretar a realidade considerando as relações mediadas pelo 

trabalho no campo, e a partir desta perspectiva construir conhecimentos que promovam 

novas relações de trabalho e de vida para sua população. Para alcançar este objetivo, as 

diretrizes apontam quatro eixos temáticos, definidos como problemáticas nucleares que 

devem ser focalizadas pelo conteúdo, são eles: Divisão Social e Territorial; Cultura e 

Identidade; Interdependência Campo Cidade; Questão Agrária e Desenvolvimento 

Sustentável; e Organização Política, Movimentos Sociais e Cidadania (PARANÁ, 2006). 

O eixo Cultura e Identidade abrangem os conteúdos ligados à arte na perspectiva de 

transformação social, sendo este o ponto culminante de nossa investigação, pois trata-se de 

uma parte importante para responder um dos questionamentos da pesquisa: Como o 

documento concebe formação estética e política na formação do sujeito crítico? 
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A Cultura como vimos é entendida como toda produção humana que se constrói a 

partir das relações do sujeito com a natureza, transformando-a através do trabalho, e em suas 

relações humanas enquanto ser social e individual, não podendo ser resumida apenas à 

manifestação artística, e por isso a necessidade de ser representada pela prática social 

produtiva de cada uma das categorias sociais dos povos do campo, já mencionadas nesse 

texto (PARANÁ, 2006). 

São esses os conteúdos culturais que devem permear a prática pedagógica, para então 

fomentar a superação de um delineamento cultural que marginalizou a população campesina 

durante a história do desenvolvimento educacional do Brasil. Portanto, valorizar a cultura 

desta população, significa criar vínculos e um sentimento de pertencimento ao lugar, criando 

no educando a identidade sociocultural que leva o aluno a compreender o mundo e 

transformá-lo. 

O documento transmite uma importância ímpar a este eixo temático. Acreditamos 

nisto devido ao fato de todo este documento, bem como outros documentos, e em todas as 

discussões em prol da Educação Do Campo, embasar a cultura como fundamental e 

emergente na concepção e valorização do sujeito do campo pelo próprio sujeito do campo, 

pois toda articulação política, econômica e social engendra esta postura. O que evidencia um 

forte posicionamento político, que por sinal é substancial a estes sujeitos, porém, reduz a 

dinâmica da arte em seu sentido amplo de humanização, correndo o risco de pragmatismo já 

verificado por Hidalgo; Mello (2012). 

 

A prática política evidentemente é louvável, porém, a restrição do eixo cultura e 

identidade a ela subordina o trabalho com a arte a uma postura engajada, o que 

significa uma redução das potencialidades do trabalho pedagógico na área, como 

apontam autores marxistas, como Sánchez Vázquez, para os quais é relevante a 

compreensão da realidade e a superação do modelo capitalista de exclusão social 

vigente (HIDALGO; MELLO, 2012, p.07). 

 

A arte atende inicialmente à uma necessidade espiritual ao exercer sua plenitude de 

função estética, encontra-se em um patamar de trabalho humano diferente do trabalho em 

valor de uso ou de troca, em um trabalho do qual o homem expressa sua essência humana, 

não devendo ser restrita a transformação da realidade, em que cabe uma denotação 

meramente política. Para atender aos pressupostos das DCEC (PARANÁ, 2006), é possível 

levar até os educandos as produções artísticas e literárias que se aproximem da cultura 

camponesa, mas, não apenas no sentido de conhecer para transformar a realidade, mas 

apreender a dimensão estética proposta pela obra, que como já indicamos, apresenta uma 
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dimensão política imanente, bem como garantir o acesso à obra que é um direito de todo 

cidadão (HIDALGO; MELLO, 2012). 

As DCEC/PR apresentam a possibilidade de iniciar os conteúdos a partir de aspectos 

da realidade, constituindo seu ponto de partida, do qual o ponto de chegada depende da 

inserção de conteúdos selecionados e outros materiais para compor o exercício de reflexão 

do estudante. Nesse sentido “o ponto de chegada é a síntese que permite compreender a 

diversidade social, étnica, racial e sexual que compõe a sociedade brasileira e dos aspectos 

culturais diversos”. (PARANÁ, 2006, p. 39). 

Essa proposição permite ao professor trabalhar os conteúdos escolares fazendo a 

relação dos conhecimentos agregados ao campo, com os conhecimentos gerais constituídos 

historicamente, e nesta perspectiva, a obra literária pode e deve ser valorizada em seu todo, 

a partir de uma reflexão teórica-metodológica que contemple na práxis educativa a 

valorização do homem, sociedade, trabalho criador e criativo com efetiva função social, 

assim, a literatura poderá ser contemplada desde sua configuração cultural enquanto arte e 

estética, bem como sua configuração política estando ela implícita, explicita e/ou constituída 

historicamente, e como trabalho socialmente necessário devido sua configuração dialógica 

e dialética. 

 “A organização dos saberes escolares pode seguir diferentes encaminhamentos 

metodológicos, desde que haja clareza de qual é a concepção de educação do campo que se 

quer desenvolver” (PARANÁ, 2006, p.49). 

Entendemos que a didática e a metodologia utilizadas são fundamentais para que o 

ensino de literatura não caia no pragmatismo e utilitarismo, e as DCEC (PARANÁ, 2006) 

direcionam o olhar do professor na organização dos saberes tendo a investigação e 

interdisciplinaridade como princípios pedagógicos no sentido de superar o trabalho 

pedagógico fragmentado.  

Diante do exposto percebemos que dentre os enfrentamentos necessários para se 

superar uma visão dogmática do ensino de literatura na perspectiva da EdoC, faz-se 

necessário superar a dicotomia existente nos fundamentos da proposta que em determinados 

momentos aparecem ancorados na pedagogia freireana, e em outros na concepção da 

pedagogia histórico-crítica, dando-lhes uma conotação de ecletismo de autores e teorias 

presentes no documento, apesar de reconhecermos que o ecletismo aparece devido a 

dinâmica da construção da proposta envolvendo sujeitos militantes e simpatizantes da EdoC, 

bem como órgãos governamentais, com bases teóricas distintas, ou seja, contradições essas 

expressas na própria construção coletiva (SAPELLI, 2013). Em entrevista concedida a 
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Sapelli (2013), Caldart explicita que de modo geral, no MST, a posição é de se aproximar 

de quem pode contribuir com o avanço da prática, não necessariamente aceitando que “tudo 

serve”, porém compreendendo que por ser uma organização civil que compreende as massas 

populares, a proposta é se aproximar das teorias marxistas, mesmo não tendo unanimidade 

de seus envolvidos (SAPELLI, 2013). 

Ao que concerne a literatura na perspectiva das Diretrizes do campo paranaense 

(PARANÁ, 2006), percebemos uma relação engajada da cultura e da arte com a valorização 

cultural. A tendência fortemente realçada de valorização cultural na comunidade campesina 

é compreensível e necessária, porém a prática educativa é determinante para não minimizar 

o conhecimento histórico constituído, o que redundaria na contradição da proposta formativa 

da EdoC que se pretende contra-hegemônica a partir da formação na Omnilateralidade 

humana, que consiste em desenvolver todas as dimensões humanas, dentre elas a estética, 

que contribui no desenvolvimento do sujeito a partir da fruição literária das diversas escolas 

literárias, ou seja, dá ao estudante a oportunidade de relacionar literatura com a evolução de 

uma comunidade, pois, a função da produção literária é referida constantemente à estrutura 

da sociedade, de modo que o conhecimento não dispensa o estudo da circunstância em que 

pauta-se o romance, a própria produção da obra e sua função social, assim, compreende-se 

o papel representado pela obra no estabelecimento de relações sociais, na conservação ou 

alteração do ordenamento da sociedade, na satisfação de necessidades espirituais e materiais, 

e também a função ideológica englobada na obra (CANDIDO, 1973), ou seja, a fruição 

literária constitui o homem na composição estética que ultrapassa os limites do belo, e na 

formação política pois permite ao homem superar concepções dogmáticas e sectárias, dentro 

do qual a relação estética com a realidade é uma relação essencial para o homem 

(VÁZQUEZ, 1968). 

Em suma, na compreensão geral das políticas educacionais voltadas à EdoC, 

percebemos que os documentos concebem a formação estética aliada ao engajamento 

político na valorização cultural e de identidade que se configura em expressão de classe, 

tendo como eixo o trabalho humano de perspectiva marxista, ou seja, as relações de trabalho 

configuram as relações sociais e contraditórias, e nessa conotação a emancipação humana é 

exaltada no reconhecimento de classe que na esfera educacional se evidencia em práticas 

socialmente necessárias, no entanto, percebemos que as políticas educacionais para os 

sujeitos do campo, são ainda incipientes e de pouca expressão ao tratar especificamente da 

subjetividade humana que engloba o belo, o estético e as diversas expressões culturais. 
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1.2.2   Análise da Proposta Formativa do MST configurada no Complexos De Estudos 

 

Com conotação interdisciplinar, e abordagem de conteúdos, a escola do campo11 

implementa em algumas escolas de acampamento e assentamento do MST desde 2013, um 

experimento na área de currículo intitulada “Complexos de Estudo”. Trata-se de um 

documento que apresenta em um Plano de Estudos elementos definidores da amplitude e 

profundidade dos conteúdos a serem ensinados, as expectativas de desenvolvimento, as 

relações que os conteúdos e objetivos têm com a vida dos estudantes e as orientações 

metodológicas gerais que conduzem desde a organização da escola ao ensino significativo 

para os estudantes do campo. O objetivo principal dos Complexos é superar a formatação 

fragmentada de ensino que separa teoria e prática, ressaltando a importância de cada 

disciplina articulando-a com a prática (MST, 2013). 

É notório que os sujeitos do campo em luta, tem construído, à margem do sistema 

(GEHRKE, 2014), experiências políticas pedagógicas com base na pedagogia crítica 

vinculada à reforma agrária e transformação social, nessa premissa, a base do diálogo da 

pedagogia crítica com objetivos políticos de emancipação, de luta por justiça e igualdade 

social, baseia-se no pensamento gramsciano que associa conhecimento histórico, práxis 

política, luta cultural e processo de formação. Em Gramsci o homem é produto histórico e 

de relações sociais, e devido sua individualidade, sua singularidade, também é sujeito de sua 

história (FACCIO, 2012).  

Nessa conotação, a escola do campo se configura com bases na escola Unitária 

gramsciana, no sentido de desenvolver estratégias epistemológicas e pedagógicas que 

materializem a formação Omnilateral integrando trabalho, ciência e cultura. Assim, o 

processo formativo se vincula à atividade crítica e organizativa dos intelectuais orgânicos no 

conjunto de atividades culturais e ideológicas da luta de classes, ou seja, a escolarização 

deve promover o conhecimento sobre o funcionamento da sociedade, os mecanismos de 

                                                           
11Escola do campo aqui referida é a que se desenvolve no Movimento da Educação do Campo em contexto de 

luta dos Movimentos Sociais Camponeses por terra e educação. Tais escolas se colocam em relação de 

antagonismo às concepções de escolas hegemônicas e ao projeto de educação proposto para a classe 

trabalhadora pelo sistema do capital (MOLINA; SÁ, 2012). Fazem parte deste rol as EIs - Escolas Itinerantes 

do MST; Escolas de assentamentos do MST; e Escolas Públicas do Campo que fazem parte do sistema público 

de ensino porém, apresentam formulação teórica-metodológica com princípios da EdoC, ou seja, referências 

formativo-educativas enraizadas no MSPdoC, em suma, escolas que subvertem a educação Rural, havendo 

diferença das escolas públicas convencionais do campo e escolas de assentamento que não aderem a proposta 

formativa dos coletivos dos Movimentos Populares Sociais (GHEDINI, 2017).   
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dominação que a caracterizam e os fatores inerentes à produção agrícola que também 

caracterizam o sistema societário (MOLINA; SÁ, 2012). 

As práticas pedagógicas, a partir dos Complexos de Estudo (2013) inspirado na 

experiência de Pistrak e Shulgin, devem privilegiar os saberes e culturas locais além dos 

conhecimentos historicamente constituídos, necessários inclusive para a formatação desse 

projeto de escola, verifica-se também a necessidade de mudar drasticamente a forma escolar 

bem como seu currículo, uma experiência atualmente sendo realizada em algumas escolas 

públicas dentro dos acampamentos e assentamentos do MST, e em algumas escolas públicas 

convencionais do campo  paranaense que assumem as perspectivas educacionais dos 

MPSdoC (FACCIO, 2012). 

Pistrak, autor de Fundamentos da Escola do Trabalho (2000), demarca sua teoria 

educacional como uma pedagogia marxista, caracterizando-a como teoria da pedagogia 

social, ligada ao desenvolvimento dos fenômenos sociais interpretados em um ponto de vista 

marxista, propondo uma prática pedagógica revolucionária a partir da “revisão de valores 

sob a luz da pedagogia social”  que se efetiva quando o professor assume os valores de um 

militante social ativo. (apud HIDALGO, 2008). 

Os grandes fundamentos apresentados na obra de Pistrak trata a organização 

curricular pelos complexos temáticos como forma de estabelecer as relações da escola com 

a realidade, e a auto-organização dos estudantes como forma de desenvolver o espírito 

coletivo e capacidade de direção dos sujeitos. Aos olhos de Caldart (2000) o desafio da 

escola na proposta do teórico é o de educar com firmeza ideológica e política nos princípios 

e valores da revolução12 (apud HIDALGO, 2008). 

Assim, dos pedagogos russos com ênfase em Shulgin e Pistrak do qual emergem 

reflexões sobre as propostas educativas de Krupskaya, foram colhidas ideias para o diálogo 

da construção da escola única do trabalho13 (FREITAS, 2012). Em Shulgin (2013), 

desenvolveu-se o conceito de politecnismo conectando educação com o “trabalho 

socialmente necessário”, envolvendo atividades para todas as idades dentro e fora das 

                                                           
12 Para a consolidação da revolução soviética, no olhar de Pistrak, era preciso formar sujeitos sociais com a 

finalidade de reconstruir as organizações sociais e de Estado, além de um confronto constante com as forças 

reacionárias internas, assim, era preciso desenvolver um processo de mudança dentro da escola que concorresse 

para a formação de homens partícipes no processo de construção da nova sociedade (HIDALGO, 2008). 

 
13 O termo advém da Revolução Russa que reconhece a escola como agência formativa e instrumento de luta 

na construção de uma nova sociedade, sua unidade indica a mesma formação para todos os jovens sem distinção 

social, desprezando o caráter dualista da escola tradicional, sem descaracterizar metodologias diferenciadas. E 

o termo trabalho indica no sentido ontológico a atividade criativa dos seres humanos, o que requer relacionar 

escola com a vida, e indica também o trabalho como fonte de subsistência, abordando a necessidade da 

politecnia (FREITAS, 2012). 
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escolas. Trata-se de trabalho de cunho social com valor pedagógico, e que seja efetivamente 

necessário entendido como exercício prático do trabalho com valor de uso culminando em 

valores éticos do trabalho para o bem-estar coletivo, apropriação do conhecimento e seu 

modo de produzir-se pela relação entre teoria e prática, e organização coletiva e científica 

do trabalho. Em Pistrak (1929) retirou-se a particularidade da agricultura a ser pensada no 

politecnismo considerando a produção agrícola como um amplo complexo tecnológico, que 

nesta formatação, deve ser estudada alargando a esfera do trabalho socialmente necessário 

(CALDART, 2013) 

Com a contribuição dos clássicos articulado ao debate do politecnismo, repensa-se a 

organização do plano de estudos da escola de modo que trabalho e estudo converta-se em 

metodologia tornando prática a concepção do materialismo histórico dialético. O material 

denominado Complexos de Estudos (2013) visa integrar estes elementos, e em conjunto com 

as matrizes pedagógicas da Pedagogia do Movimento, compreende a educação politécnica 

como uma proposta a ser assumida pela educação básica (CALDART, 2013). 

Historicamente a Pedagogia do Movimento se constitui a partir de 1980 no contexto da 

reforma agrária, pautada na luta e ocupação da terra, na organização coletiva, na construção 

de uma identidade coletiva dos sujeitos, com continuidades e rupturas da educação popular, 

e assume a luta por escolas públicas para seus territórios, além de projetar seu ideário 

pedagógico desde a produção de princípios e matrizes, bem como a estruturação de tempos 

e espaços formativos como a mística, o trabalho, a organização coletiva, a luta, a itinerância 

da escola e seus sujeitos em conteúdos interligados à vida e luta social (GEHRKE, 2014). 

A proposta politécnica baseada em Marx pretende superar nas relações sociais as 

contradições capitalistas, trata-se de pensar o atual desenvolvimento das forças produtivas e 

suas contradições, e assim pensar a formação necessária aos trabalhadores de forma que 

assumam o comando e a realização da produção social em um novo formato de relações 

sociais e desenvolvimento humano, ou seja, superar no plano formativo, as contradições 

instaladas pelo modo de produção capitalista, desde os interesses sociais e humanos do polo 

do trabalho (CALDART, 2013). 

Nos Complexos, tendo o trabalho como princípio educativo compreendido em seu 

sentido genérico de atividade humana criadora, a escola do campo se alicerça nas matrizes 

formativas: trabalho; luta social; organização coletiva; cultura e história na perspectiva de 

educação politécnica em uma dinâmica articulada. Este documento é fruto de um trabalho 

coletivo que reuniu especialistas em currículo e das várias disciplinas dos conteúdos 

ensinados nos anos finais do Ensino Fundamental, educadores das escolas itinerantes, 
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coordenação do coletivo estadual de educação do MST do Paraná, e profissionais que 

trabalham com a questão da teoria e prática (MST, 2013, p.09).  

Os profissionais envolvidos neste projeto procuraram definir um conjunto de 

objetivos de ensino e construir um leque de conexões com a realidade dos estudantes, o que 

forneceu um conjunto de situações práticas que são indicadas como articuladoras da 

aprendizagem das várias disciplinas dando significação aos conteúdos.  

Nessa abordagem é preservada a disciplinaridade, ou seja, cada disciplina tem seu 

lugar e sua importância o que favorece a articulação do conhecimento pela via da prática, 

desta forma a prática é naturalmente interdisciplinar, não se trata de uma reflexão sobre a 

prática, mas da inserção da escola na prática social (MST, 2013). A concepção deste Plano 

de Estudos “[...] é pensada no plano da formação humana e não apenas da instrução [...] 

Educação é, em síntese, um processo intencional de busca do desenvolvimento multilateral 

do ser humano (MST, 2013, p.12), sendo assim, o mesmo foi elaborado com base em 

matrizes formativas, e a cultura é representada na matriz Escola e Matriz Formativa da 

Cultura. Segundo o Plano de Estudos: 

 

 A cultura deve ser entendida como experiência humana de participação em 

processos de trabalho, de luta, de organização coletiva que se traduz em um modo 

de vida ou em um jeito de ser humano (grupos, pessoas) que produz e reproduz 

conhecimentos, visão de mundo e que passa a ser herança compartilhada de 

valores, objetos, ciências, artes, tecnologias (MST, 2013, p.18 grifos dos autores). 

 

Nessa conotação o documento demonstra a valoração da cultura campesina, ou seja, 

a direção dessa matriz é ajudar a guardar a raiz do movimento, cultivando sua memória 

coletiva e formando sua consciência histórica; ajudar no enraizamento crítico e na recriação 

do modo de vida camponês na agricultura, nas tradições culturais e nas relações sociais 

típicas de famílias camponesas; planejar situações para desenvolver valores, postura, hábitos 

para referenciar relações sociais e de convivência coletiva e desenvolvimento da criatividade 

e afetividade; garantir a apropriação das bases das ciências e das artes produzidas 

historicamente pela humanidade; na seleção de conteúdos deve constar a necessidade social 

da apropriação e da produção de conhecimentos diretamente relacionados ao enfrentamento 

das questões e contradições da realidade atual; e desenvolver a educação artística em grupos 

de produção para que participem em atividades do Movimento que trabalhem essa dimensão, 

como os concursos nacionais de redação e desenho, encontros Sem- Terrinhas, etc. (MST, 

2013).  
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“A cultura, em todas as suas dimensões precisa ser estudada pela escola, por meio 

das disciplinas de ensino ou de outras atividades curriculares que se possa organizar para 

isso” (MST, 2013, p.19). Essa proposição nos permite compreender que o documento 

valoriza os saberes constituídos na história e cultura humana a partir da práxis educativa 

inclusive na forma e organização expressos na gestão compartilhada. 

O plano (MST, 2013) expressa que modificar  a forma de apreensão dos conteúdos 

escolares não são suficientes na garantia de uma educação que se pretenda Omnilateral, ou 

seja, que envolva todas as dimensões humanas, por isso o documento apresenta uma nova 

forma de organização escolar, em que todos os tempos e espaços são contemplados para o 

processo educativo, atribuindo na forma escolar a auto-organização dos estudantes. 

A auto-organização é compreendida por Núcleos Setoriais compostos por estudantes 

de todos os anos escolares e um coordenador e uma coordenadora, devendo ser trocados de 

tempos em tempos para que todos os estudantes participem de todos os núcleos e funções. 

Os núcleos interligam a ação pedagógica com a vida e o trabalho socialmente útil, ou seja, 

contém em seu bojo a prática socializada (LOCH, 2016). 

O Plano de Estudos (MST, 2013) propõe romper com a fragmentação do 

conhecimento e organizar a escola a partir do trabalho e para além dela, atribuindo a práxis 

como tarefa teórico-prática, ou seja, há indicativos de que a prática é o fundamento que 

permite compreender a ação teórica: 

 

Um complexo representa uma “complexidade” cujo entendimento a ser 

desvendado pelo estudante ativa sua curiosidade e faz uso dos conceitos, 

categorias e procedimentos das várias ciências e artes que são objeto de ensino em 

uma determinada série. O complexo tem uma prática social embutida em sua 

definição [...]. É o palco de uma exercitação teórico-prática que exige dos 

estudantes as bases conceituais para seu entendimento, permite criar situações para 

exercitação prática destas bases plenas de significação e desafios e ao mesmo 

tempo permite que estes conceitos sejam construídos na interface da contribuição 

das várias disciplinas responsáveis pela condução do complexo (MST, 2013, 

p.31). 

 

O complexo representa neste Plano uma unidade curricular que pretende fazer com 

que o estudante compreenda o conteúdo curricular a partir de sua exercitação em uma 

“porção da realidade”14 que seja significativa para ele (MST, 2013). Com esta formatação a 

                                                           
14 A Porção da realidade é extraída de diagnóstico da realidade local para que o trabalho escolar tenha alguma 

atribuição social na comunidade, assim, na constituição dos Complexos, o inventário consistiu (e consiste pois, 

a escola e comunidade não são estáticas, sendo necessário a reelaboração constante desse documento) em 

diagnóstico etnográfico detalhado da realidade das escolas em que a experiência dos Complexos seria 

efetivada, possibilitando conhecer o entorno da escola, os sujeitos, a historicidade da comunidade e demais 
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língua portuguesa adentra pelos Complexos com seus conteúdos estruturantes articulados às 

“porções de realidade”15, sendo esta uma forma diferenciada de se estabelecer relações com 

o princípio pedagógico de trabalho, aqui compreendido como ação criadora do homem, e 

matriz Escola e Matriz Formativa da Cultura (MST, 2013). 

Os conteúdos estruturantes da língua portuguesa consistem em leitura, oralidade e 

escrita com diferentes objetivos a serem alcançados em cada complexo. A literatura aparece 

no conjunto das propostas de trabalho da língua portuguesa, articulado à porção da realidade, 

categoria da prática do complexo. O material não especifica a obra que deve ser lida pelo 

estudante, permitindo ao educador conduzir metodologicamente a apreciação da literatura 

em seus aspectos sociais, culturais, políticos e estéticos. De um modo geral, o material 

apresenta os conteúdos com valorização dialógica e valorização do trabalho a partir dos 

gêneros discursivos, e propõe trabalhos como prática social, a exemplo a confecção, edição 

e coordenação de jornais; comunicar-se com outras escolas ou setores do movimento, enfim, 

outros espaços sociais com troca de informações, vivências em registros diversos. Dentre os 

objetivos de ensino na área de linguagens, o plano apresenta o desenvolvimento da 

sensibilidade estética, a criatividade e a capacidade de expressão artística (MST, 2013). 

Consideramos pertinente nessa pesquisa esta breve apresentação do Plano de 

Estudos, sem a pretensão de analisá-lo profundamente, porém com a ressalva de que seria 

pertinente um estudo aprofundado do documento, que compreenda sua concepção de leitura 

e linguagens em relação à pratica educativa que o institui, pois o mesmo apresenta seus 

conteúdos de forma significativa em método e metodologia, visto que as diretrizes para o 

campo paranaense adota pressupostos do pós modernismo e do marxismo, e o Plano de 

Estudos, engendra uma concepção crítica do fazer educativo e uma superação por 

incorporação à lógica dos temas geradores, pois, a partir da adoção da porção da realidade, 

se contempla a vida de forma mais abrangente e possibilita as relações necessárias entre os 

objetivos das disciplinas e a vida (SAPELLI; FREITAS; CALDART, 2015). 

Conforme Freitas (2011), é interferindo na prática que se formula a teoria, pois a 

prática indicará a melhor proposição e nesse projeto educativo o desafio é contrapor-se a 

                                                           
elementos que vinculem conhecimento e realidade e assim, fazer as conexões que permitem a apropriação dos 

conteúdos produzidos historicamente pela humanidade (SAPELLI; FREITAS; CALDART, 2015). 

 
15 A porção da realidade não é trabalhada como conteúdo, ela deve ser compreendida por meio dos 

conceitos/categorias trabalhados em cada semestre, ou seja, os conceitos das disciplinas organizadas no 

conjunto de conteúdos contribuem para a compreensão da vida em seus múltiplos aspectos possibilitando 

desvelá-la (SAPELLI, FREITAS, CALDART, 2015). 
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forma escolar capitalista, que é cognitiva, mudando a forma escolar para que se tenha 

flexibilidade na tática e clareza na estratégia que abarque uma matriz alargada, ou seja, que 

conduza a formação Omnilateral. “A forma trava o conteúdo. A estratégia é o horizonte, é a 

definição de onde queremos chegar”. (apud SAPELLI, FREITAS, CALDART, 2015, p.92). 

Essa proposta, na atualidade, tem sido empreendida por escolas do campo que 

congregam a concepção de educação na perspectiva dos movimentos sociais, a EdoC, seja 

em partes ou na totalidade, ainda em processo de adequação e/ou de construção do inventário 

da realidade que compreende a unidade escolar (SAPELLI, FREITAS, CALDART, 2015), 

e constatamos a existência desta relação, nas análises dos Projetos Políticos Pedagógicos em  

escola do campo abordada neste estudo, e verificamos sua materialização a partir de 

entrevista com a equipe pedagógica das escolas. 

Compreendemos essa proposta com uma adoção mais clara nas questões subjetivas 

inerente à literatura e a arte historicamente constituída, configurando em cada complexo uma 

prática social para a realidade local, sem perder de vista o que constitui a arte e literatura em 

seu todo, ou seja, a práxis pedagógica configura-se do geral para o específico de forma 

dialética.  

 

1.2.3 Análise das Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação 

Básica do Estado do Paraná e sua Configuração para o Ensino da Literatura 

 

As Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para a Educação Básica do Estado 

do Paraná (DCLP/PR) (PARANÁ, 2008) assumem a concepção de língua como fenômeno 

social, visto que esta emerge da necessidade de interação entre os homens, as diretrizes 

realçam a importância de se pensar na metodologia empregada na prática educativa, 

enfatizando uma proposta que destaca a língua viva, dialógica, em constante movimentação, 

reflexiva e produtiva, ou seja, adota a perspectiva das práticas de linguagem como ponto 

central do trabalho pedagógico.  Assim, o trabalho na área das linguagens deve considerar 

as práticas linguísticas que o estudante carrega de seu contexto social, e a partir disso 

trabalhar a inclusão dos saberes necessários ao uso da norma padrão permitindo acesso aos 

multiletramentos, a fim de possibilitar aos estudantes a participação em diferentes práticas 

sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade de forma que os mesmos sejam inseridos 

nas diversas esferas de interação (PARANÁ, 2008). 

As DCLP/PR (PARANÁ, 2008) definem o homem como sujeito histórico 

constituído nas relações sociais, e atuante no mundo a partir de sua compreensão e conforme 
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lhe é possibilitado participar. A escola nesse sentido, deve propiciar ao estudante o 

conhecimento produzido pela humanidade a partir dos conteúdos disciplinares socializando 

o conhecimento científico, filosófico e artístico, pois é na escola que muitos sujeitos terão a 

oportunidade, talvez única, de acessar o mundo letrado, o que nos permite identificar uma 

concepção de ensino pautado também na perspectiva Histórico–Crítica, que tem em seus 

pressupostos o ensino na perspectiva das práticas sociais. 

As DCLP/PR (PARANÁ, 2008) defendem que os conteúdos disciplinares devem ser 

tratados de modo interdisciplinar e contextualizado superando a “verdade atemporal”, assim, 

a proposta configura-se em uma perspectiva crítica do conhecimento, capaz de contribuir na 

compreensão das contradições sociais, políticas e econômicas, presentes na estrutura social, 

propiciando compreender também a produção científica, a reflexão filosófica, a criação 

artística, nos contextos em que foram configurados (PARANÁ, 2008). 

A orientação do documento é de uma prática pedagógica, que se fundamente em uma 

metodologia que valorize as concepções de ensino, aprendizagem e avaliação que a 

engendra, permitindo aos profissionais e educandos que se conscientize da necessidade de 

uma transformação emancipadora (PARANÁ, 2008). 

Balizados nessa premissa, o documento (PARANÁ, 2008) expressa como matriz 

conceitual o currículo como configurador da prática vinculado às teorias críticas, assim as 

disciplinas escolares não ficam restritas às ciências de referência nem às subjetividades e 

experiências vividas pelo estudante, e a interdisciplinaridade se constitui na forma como o 

conhecimento produzido é selecionado, difundido e apropriado em áreas que dialogam, e 

que se constituem em suas especificidades, sendo a escola o espaço de confronto e diálogo 

entre os conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular (PARANÁ, 

2008). 

Com o objetivo de transcender a organização curricular dos anos de 1990, as 

DCLP/PR (2008) apontam a necessidade de ultrapassar a ideia e a prática da divisão do 

objeto didático dos quais os conteúdos são decididos e selecionados fora da escola, assim, 

aos professores cabem refletir e decidir sobre as técnicas de ensino. A partir de uma análise 

de percurso do ensino da língua portuguesa, análise de situação de analfabetismo funcional 

e dificuldade de leitura e produção de textos, o documento demonstra a necessidade de novos 

posicionamentos nas práticas de ensino que conduzam à ruptura com o ensino tradicional 

estruturalista da linguagem e literatura. 
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As práticas educativas devem considerar os aspectos sociais e históricos dos 

estudantes, bem como o contexto de produção dos enunciados, visto que seus significados 

se relacionam com os condicionantes históricos e sociais em que foram construídos 

estabelecendo relações dialógicas, ou seja, o texto reproduz seus sentidos no diálogo 

intertextual, pois está sempre respondendo a outros textos, outras fontes de conhecimento, 

mesmo que separados em tempo e espaço, conforme Bakhtin se confrontados no plano de 

sentido, os textos revelam relações dialógicas (BAKHTIN, 1992 apud PARANÁ, 2008).  

O ensino de literatura a partir da concepção de linguagem adotada, deve atuar no 

contexto da atividade humana, pois tem em suas bases teóricas às reflexões do Círculo de 

Bakhtin, ou seja, a língua é constituída no fenômeno social da interação verbal que se realiza 

nas enunciações, sendo, portanto dialógica, pois é na interação verbal que a consciência 

desperta e opera (PARANÁ, 2008), sugerindo assim, práticas pedagógicas que conduzam 

ao conhecimento histórico, social e estético a partir da obra, com a finalidade de despertar a 

própria essência humana por via da práxis que é de natureza dialógica. 

O documento aborda o conhecimento artístico como expressão da essência humana 

em perspectiva marxista: “O conhecimento artístico materializa-se pela e na obra de arte, 

que integra a realidade social pois é elemento da estrutura da sociedade e expressão da 

produtividade social e espiritual do homem” (KOSIK, 2002, apud PARANÁ, 2008, p. 23), 

denota assim a literatura enquanto arte, construída a partir do concreto e da essência humana, 

em que os gêneros discursivos refletem condições e finalidade específica em cada esfera, 

não apenas em seu conteúdo temático, mas também por sua construção composicional 

(BAKHTIN, 2006). Com o tempo, transformações culturais, e diferentes esferas discursivas, 

alguns gêneros são adaptados, transformados e até criados a partir da necessidade de 

comunicação entre os sujeitos, bem como a língua, que se constitui como elemento vivo e 

não estanque, e se materializa no discurso (oral ou escrito), e nesta conotação, as práticas 

discursivas que fazem parte do cotidiano dos estudantes, sendo interpretada no universo 

escolar, colabora com a não fragmentação entre língua e realidade do educando, desde que 

a escola proporcione o contato com os textos presentes nos diversos espaços de socialização 

daquela comunidade. Essa compreensão admite que os gêneros discursivos são formas 

comunicativas adquiridas em processos interativos (PARANÁ, 2008).  

O documento assume os gêneros discursivos como uma prática social que deve 

orientar a ação pedagógica com a língua, e assim não redunde em práticas exclusivas de 

normatização (análises estruturais e gramaticais), sendo assim:  
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O aprimoramento da competência linguística do aluno acontecerá com maior 

propriedade se lhe for dado conhecer, nas práticas de leitura, escrita e oralidade, o 

caráter dinâmico dos gêneros discursivos. O trânsito pelas diferentes esferas de 

comunicação possibilitará ao educando uma inserção social mais produtiva no 

sentido de poder formular seu próprio discurso e interferir na sociedade em que 

está inserido (PARANÁ, 2008, p. 53). 
 

Nessa perspectiva, o processo de ensino-aprendizagem busca aprimorar os 

conhecimentos linguísticos e discursivos dos estudantes de forma que os mesmos tenham 

condições de interagir e compreender os discursos que os cercam, o que implica em 

promoção do letramento a partir de uma gama de textos com diferentes funções sociais, para 

que os sujeitos envolvam-se em práticas efetivas de uso da língua, nos aspectos de leitura, 

oralidade e escrita (PARANÁ, 2008). Assim, com o professor propiciando a prática, a 

discussão e leitura de diferentes gêneros em diferentes esferas sociais (jornalísticos, 

literários, publicitário, digital, etc.), as práticas discursivas acabam por engendrar a interação 

da linguagem verbal com outras linguagens na esfera do multiletramento, ou seja, artes, 

música, cinema, fotografia, e qualquer forma infográfica ou meio de interação linguística 

criada pelo homem, revelando seu ponto comum que são as práticas sociais discursivas, e 

suas especificidades, como os diferentes suportes tecnológicos, modos de composição e de 

geração de significados (FARACO, 2002, apud PARANÁ, 2008). Na perspectiva de 

letramento de Soares a leitura das múltiplas linguagens, envolve os sujeitos com as práticas 

discursivas proporcionando alteração de sua condição em aspectos sociais, psíquicos, 

culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos (SOARES, 1998 apud 

PARANÁ, 2008). 

Compreendemos nesta conotação a concepção sociointeracionista envolvendo a 

linguagem já que a língua e os sujeitos se constituem nos processos interativos. Coerentes 

com esta premissa a escola e as práticas educativas devem proporcionar uma gama diversa 

de possibilidades de interação verbal e instâncias discursivas, o que inclui as obras literárias 

em seus diferentes discursos, pois estas experiências permitem que o sujeito compreenda o 

caráter singular de cada evento discursivo, seja pelo texto do locutor, como pelas categorias 

prévias incorporadas pelo interlocutor em que conforme Geraldi (1996) é pela internalização 

do que nos é exterior que nos constituímos como os sujeitos que somos (GERALDI, 1996 

apud NÓBREGA, 2015).  

Em suma, as DCLP (PARANÁ, 2008) denotam uma orientação crítica do processo 

ensino aprendizagem tendo a prática social como conteúdo estruturante e os gêneros 

discursivos como conteúdos básicos, cabendo ao professor viabilizar uma prática que 
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compreenda a leitura, a escrita e a oralidade de forma contextualizada e em atividade de uso 

socialmente necessário. 

Em relação ao ensino de literatura, tendo em vista a concepção de linguagem como 

discurso que se efetiva nas práticas sociais, o processo de ensino aprendizagem busca 

“aprofundar, por meio da leitura de textos literários, a capacidade de pensamento crítico e a 

sensibilidade estética, permitindo a expansão lúdica da oralidade, da leitura e da escrita 

(PARANÁ, 2008, p.54)”. 

Esse viés aparece nas diretrizes tendo a literatura como obra que não pode ser 

apreensível apenas em sua constituição histórica, mas com suas relações dialógicas com 

outros textos, com a crítica literária, a linguagem, a cultura, a história, a economia, dentre 

outros fatores. Assim balizados em Candido, a literatura nas Diretrizes (PARANÁ, 2008) é 

compreendida como arte que transforma o homem e a sociedade devido às suas funções: 

psicológica, que permite ao homem fugir da realidade a partir da fantasia, aspecto que 

ocasiona prazer, ou seja, a leitura por fruição, conferindo-lhe também a reflexão, 

identificação e catarse; a função formadora que atua como instrumento educacional ao 

retratar realidades não reveladas cotidianamente pela ideologia dominante; e sua função 

social que é a forma em que a literatura retrata os diversos segmentos da sociedade. 

As Diretrizes de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008), admitindo que sem a 

participação ativa do leitor, a obra literária não existiria (apud EAGLETON, 1983) sugere 

que o ensino da literatura seja pensado então a partir dos pressupostos teóricos da Estética 

da Recepção de Jauss e da Teoria do Efeito de Iser, orientando o trabalho em sua dimensão 

estética. 

 

Trata-se, de fato, da relação entre o leitor e a obra, e nela a representação de mundo 

do autor que se confronta com a representação de mundo do leitor, no ato ao 

mesmo tempo solitário e dialógico da leitura. Aquele que lê amplia seu universo, 

mas amplia também o universo da obra a partir da sua experiência cultural 

(PARANÁ, 2008, p. 58). 

 

Compreendemos nesta teoria que o sentido da obra está na recepção do leitor em 

relação à obra, por isso, a centralidade da prática educativa deve estar na leitura, na 

valorização estética da obra, em como ela foi recepcionada pelo leitor, e a concretização do 

ensino aprendizagem se dará na interação texto e leitor em diálogo produtivo. Em Bakthin 

(2006) também compreendemos esta premissa de recepção-leitor, no entanto, a ênfase dada 

pelo autor é na interação dialógica, tendo nesta interação a fruição da obra.  
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Partindo dos pressupostos teóricos da estética da recepção e da Teoria do Efeito, as 

DCLP (PARANÁ, 2008) sugerem enquanto encaminhamento metodológico, o Método 

Recepcional balizados pelas professoras Bordini e Aguiar (1993). Este método atribui ao 

leitor a característica de sujeito ativo no processo de leitura, pois o mesmo é portador da voz 

em seu contexto.  

O trabalho nesta perspectiva é dividido em cinco etapas: a primeira é a Determinação 

do Horizonte de Expectativa do Aluno/Leitor em que o professor toma conhecimento da 

realidade sociocultural dos educandos observando estudantes, comunidade, os interesses e 

nível de leitura a partir de discussões de textos, visitas a biblioteca, dentre outras atividades 

a fim de diagnosticar os interesses e expectativas da turma.  

Na segunda etapa ocorre o Atendimento ao Horizonte de Expectativas em que a partir 

da primeira etapa, o professor apresenta textos que se aproximem do conhecimento de 

mundo e as experiências de leitura dos estudantes, permanecendo no âmbito de atividades 

de agrado da turma. Conforme as DCLP (2008), nesta etapa as obras selecionadas devem ter 

um senso estético aguçado, para que a diversidade de leituras possa suscitar a busca por 

cânones literários.  

Na terceira etapa ocorre a Ruptura do Horizonte de Expectativas, momento de 

demonstrar que nem sempre determinada leitura é o que se espera, pois, a partir do trabalho 

com obras que teve como ponto de partida as experiências de leitura dos alunos, o professor 

deve oferecer leituras que mantenham um elemento da etapa anterior porém, com as demais 

variantes alternadas, aprofundando seus conhecimentos, distanciando-os do senso comum, 

o que permite ao aluno reconhecer situações familiares mas os expõe a situações inusitadas, 

pois, determinadas leituras fazem com que suas certezas no decorrer da história, sejam 

abaladas, o que consequentemente amplia seu horizonte de expectativas aproximando-os do 

entendimento do evento estético, abrindo espaço para a quarta etapa que é o Questionamento 

do Horizonte de Expectativas, pois, ao tentar encaixar a obra em seu horizonte de valores, 

tal obra pode confirmar ou perturbar suas expectativas devido ao fato de o leitor perceber e 

julgar os fatos da história com tudo que conhece e aceita. 

É neste momento de ruptura, que os estudantes devem ser direcionados a questionar 

e auto avaliar os textos oferecidos, em debates, dinâmicas de grupo e outras atividades a fim 

de que percebam que os textos trabalhados na etapa de ruptura, trouxeram mais dificuldades 

de leitura em relação aos da primeira etapa, porém, garantiram mais conhecimento 

ampliando suas próprias expectativas. Assim, a quinta e última etapa do método recepcional 

é a Ampliação do Horizonte de Expectativas, em que o estudante leitor toma consciência das 
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mudanças e das reflexões percebendo a ampliação de seus conhecimentos e de suas 

expectativas ante a estética da obra, podendo participar da seleção de novas obras mediante 

critérios que permitam uma ampliação de sua mundivivência16 (BORDINI; AGUIAR, 1993 

apud PARANÁ, 2008). 

O foco no leitor é importante, no entanto a leitura baseada na Estética da Recepção 

centraliza no processo educativo o subjetivismo e o conhecimento prévio do leitor em uma 

postura pós-moderna, tal subjetivismo é importante na fruição literária, porém, em um 

processo educativo pautado no materialismo histórico dialético, entendemos ser necessário 

considerar de forma ampla a realidade concreta do aluno, em esfera econômica, social e 

política, na construção de sentidos do texto, sem descartar a subjetividade do sujeito leitor 

(MELLO; ASSIS, 2010).  

Balizamos esta premissa a partir dos pressupostos do materialismo histórico 

dialético, que tem suas bases na dinâmica do movimento, seja no mundo exterior, material, 

concreto, bem como no pensamento humano, na essência e filosofia, portanto, a realidade 

em que a educação formal se debruça ao adotar o método marxista no processo de ensino-

aprendizagem, deve trazer consigo todas as contradições, conflitos e transformações da 

materialidade, evidenciando que as ideias são de fato reflexão do mundo exterior e objetivo, 

vivenciado pelos seres humanos, sendo assim as ideias não são dependentes do pensamento 

de forma inata, mas são expressões do real (SANFELICE, 2008).  

Os encaminhamentos metodológicos das DCLP (PARANÁ, 2008) no ensino da 

literatura, está sintonizado parcialmente com a concepção sociointeracionista de linguagem, 

que concebe o materialismo histórico dialético em sua configuração, no tocante de que as 

atividades de questionamento da realidade social em que os alunos estão inseridos, a partir 

do método recepcional, como apresentado no documento, relativiza temáticas de ordem 

econômica, política, histórica, social, de ordem material, que caracterizam a realidade 

concreta do estudante, não correspondendo a situações reais de uso, ou seja, como prática 

social (MELLO; ASSIS, 2010). A literatura ensinada a partir da realidade do aluno significa 

“que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra, e esta leva à continuação da 

leitura de mundo, num movimento dialético.” (MELLO; ASSIS, 2010, p.137).  

                                                           
16 Ver: MELLO, Cláudio José de Almeida; ASSIS, Raimundo. Pressupostos teóricos e ideológicos das 

Diretrizes Curriculares de Língua portuguesa para a Educação Básica do Estado do paraná. In:  HIDALGO, 

A.; MELLO, C; SAPELLI, M (orgs). Pluralismo metodológico nas Diretrizes Curriculares do Paraná. 

Guarapuava: Unicentro, 2010. 
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Compreendemos os pressupostos sobre o ensino de literatura um avanço nas atuais 

Diretrizes, já que este ensino sempre foi margeado por uma concepção formalista que 

privilegia a gramática e a norma culta no sentido de usar a literatura com pretextos estruturais 

da língua. Com a configuração da estética da recepção, a literatura passa a ter uma 

importância mais global no processo de ensino-aprendizagem, porém, quando se diz que a 

literatura deve ser ensinada a partir da realidade do aluno, é preciso uma abordagem que 

almeje a interação do texto com realidade concreta, em que a literatura seja percebida como 

produto social em qualquer tempo e cultura, ampliando a visão de mundo na dimensão 

ideológica do estudante leitor (MELLO, ASSIS, 2010).  

Ressaltamos que a estética literária é determinada por seu conteúdo humano, social, 

assim o valor estético não existe à margem ou independente do homem social, e em analogia 

ao valor de uso de Marx, o estético satisfaz, assim como aquilo que é útil, uma necessidade 

humana de objetivação, expressão e comunicação, ou seja, o objeto estético tem a utilidade 

humana universal, que não se identifica com a utilidade em sentido estreito e material visto 

que a arte é essência, é perene (VÁZQUEZ, 1968). 

Assim, o ideal, é que o letramento literário na escola seja composto pela fruição em 

sua máxima, ou seja, a relação de prazer despertada por toda objetivação humana composta 

na obra, a partir de questionamentos, posicionamentos diante da obra lida afirmando ou 

retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos,  no entanto, nas DCLP 

(PARANÁ, 2008) a Estética da Recepção enfatiza individualidade e subjetivismo no ato da 

leitura, com uma aproximação das questões particulares e culturais no campo dos signos e 

do discurso, afastando-se das questões materiais, econômicas e ideológicas (MELLO, 

ASSIS, 2010), rompendo também com o círculo dialógico do texto. 

Compreendemos o letramento literário como uma prática, de responsabilidade da 

escola acerca da humanização que a própria literatura constitui. Nesse parâmetro a literatura 

é um locus de conhecimento a ser explorada de maneira adequada, afim de que o leitor 

agencie com o texto os sentidos do mundo (COSSON, 2009). 

A leitura, nesses parâmetros, ultrapassa o entretenimento e propicia um entendimento 

aprofundado da obra, podendo alcançar um prazer maior, um prazer de ordem intelectual, 

na medida em que o leitor estabelece relações com a obra compreendendo e ampliando sua 

visão de mundo (MELLO, ASSIS, 2010). 

O trabalho com literatura que contemple experiência estética, fruição e formação 

humana, potencializa o discurso como prática social, sendo este o conteúdo estruturante da 
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língua portuguesa nas Diretrizes (PARNÁ, 2008), e a partir deste advém os gêneros 

discursivos como conteúdos básicos a serem trabalhados nas práticas discursivas. O 

documento apresenta uma tabela composta de gêneros discursivos a serem abordados 

conforme as esferas sociais de comunicação, contudo cabe ao professor selecionar os 

gêneros a serem trabalhados, e a cada ano ou série apresentar suas formas mais complexas. 

Nessa análise percebemos que as DCLP/PR (2008) assumem um currículo que 

considera as dimensões científicas, artísticas e filosóficas do conhecimento, como meios de 

democratizar o acesso ao conhecimento, tendo a leitura como prática discursiva fundamental 

para o desenvolvimento do aluno enquanto ser social.  Sendo assim, percebemos enquanto 

concepção de ensino a perspectiva da Pedagogia Histórico–Crítica, porém no que tange o 

ensino de literatura, percebemos feições do pós modernismo ao se aproximar de questões 

particularistas e experiências culturais que não atribuem questões de ordem econômica, 

política e ideológica  como por exemplo, problematizar com o estudante leitor sobre seu 

papel e de sua família na sociedade, sobre a ordem econômica vigente, de maneira que ele 

perceba tais atribuições nas relações sociais e culturais da obra lida, bem como em sua 

realidade ampla (MELLO, ASSIS, 2010) 

Observando que as Diretrizes Nacionais da Educação do Campo (BRASIL, 2002), 

estimula que cada escola elabore seu currículo adotando as concepções pertinentes para o 

atendimento da realidade local, desde que pese a formação do trabalho para o 

desenvolvimento humano, consideramos produtivo para esta análise observar a construção 

do currículo das escolas aqui investigadas a partir dos questionamentos: Qual concepção de 

leitura embasa o documento? Em que reflexão teórico-metodológica a práxis educativa 

engendra a cultura, arte e ciência?  

A literatura nos fornece prazer, estimulando o hábito de leitura, bem como favorece 

conhecer e articular o mundo da linguagem, assim, as práticas sociais de leitura literária 

constituem no processo de formação humana, a criticidade para análise do concreto real com 

a finalidade de transformação social. Considerando que as práticas educativas que concebem 

a EdoC estão em processo inicial de construção, é importante evidenciar as práticas 

constituídas com pressupostos voltados às práticas sociais de forma que a escola promova o 

saber sistematizado e popular em um movimento dialético. 
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1.3    A CONCEPÇÃO DE LEITURA DAS INSTITUIÇÕES INVESTIGADAS A 

PARTIR DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP 

 

Neste subcapítulo apresentamos a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) 

de duas escolas públicas estaduais do campo em que debruçamos nossa pesquisa. Com a 

finalidade de compreender a realidade institucional e características da comunidade escolar, 

bem como em que bases epistemológicas se fundamentam as concepções de ensino, 

sociedade e cultura, e perceber quais conceitos sustentam a práxis educativa em relação à 

leitura literária em cada escola, procuramos observar em que medida a formação estética e 

política são contempladas, e quais conceitos de leitura estão imbricados para que se realize 

a práxis educativa. Esse documento também nos propicia uma aproximação com as 

condições concretas de produção de leitura, nos revelando as condições materiais de 

possibilidade e de efetivação da leitura crítica. 

 

1.3.1 Análise do Projeto Político Pedagógico da Escola A 

 

Denominamos Escola (A) o Colégio Estadual do Campo pertencente ao Núcleo 

Regional de Educação – NRE do município de Guarapuava, incluída na modalidade de 

Escola do Campo desde 2011, e que oferta desde 2012 o ensino fundamental das séries finais 

(6° ao 9° ano) e ensino médio (1° ao 3° ano EM) de forma anual. A escola atende em sua 

maioria, alunos constituídos por famílias de trabalhadores rurais e tem no PPP e no Plano de 

Trabalho Docente (PDT) a orientação da proposta educacional da EdoC. 

 

Relacionado à educação do e no campo, é importante ressaltar que o conceito de 

educação que vem sendo outorgado pela cultura da elite dominante, não 

favorecendo o combate ao analfabetismo, o acesso e a permanência na escola, bem 

como o respeito à sua cultura e ao seu padrão de vida. É imprescindível que as 

desigualdades históricas sofridas pelos povos do campo sejam parte dos conteúdos 

a serem historicamente construídos. Desigualdades econômicas, sociais e para nós 

desigualdades educativas, escolares. É sabido que o pertencimento social, 

indígena, racial, do campo é decisivo nessas históricas desigualdades. Há uma 

dívida histórica, mas há também uma dívida de conhecimento dessa dívida 

histórica (PARANÁ, 2013, p.34). 

 

Para esta análise a escolha da escola não deve ser imparcial, e dentre as características 

que consideramos pertinentes na Escola (A), apresentam-se peculiaridades próprias da 

escola, dentre elas, a categoria de Escola Do Campo, que conforme observamos pela citação 
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pretende minimizar os aspectos das desigualdades realçadas no modo de produção capitalista 

a partir da valorização dos sujeitos e da cultura camponesa.  

Localizada em perímetro urbano considerada então uma escola ruurbana17, sua 

proposta no contexto do PDT em fundamentar um trabalho metodológico na perspectiva da 

EdoC, contempla as necessidades da educação do campo em respeito a seus sujeitos. Para 

atender as necessidades a escola propõe em seu Plano de Ação parcerias com instituição de 

Ensino Superior  (IES) a fim de conhecer e superar os problemas que interferem no 

rendimento escolar, oferece formação continuada e reuniões pedagógicas com apoio da 

SEED para a equipe pedagógica, e para os estudantes oferece cursos no âmbito do 

PRONATEC (PARANÁ, 2013). 

Além desse trabalho a Escola (A) é compreendida no documento, como espaço 

democrático da ação educativa e de práticas coletivas de discussão da comunidade escolar 

para a construção de uma sociedade mais justa, oportunizando acesso ao conhecimento 

historicamente acumulado envolvendo a realidade do estudante, suas experiências saberes e 

cultura de forma que se relacione teoria e prática sendo os educadores os mediadores da 

construção do sujeito crítico e de investigação permanente da realidade social e assim 

superar todo tipo de opressão, discriminação e exploração (PARANÁ, 2013).  

Nessa conjuntura a concepção de Educação Do Campo aparece atrelada a uma forma 

de superar a educação dualista classista do qual o sujeito do campo foi historicamente 

marginalizado nas políticas públicas educacionais, em sua forma de vida, cultura, e trabalho, 

assim, o trabalho, desprovido dos elementos alienantes, do modo de produção capitalista, é 

apresentado no documento como algo semelhante à arte, onde o homem transforma e é 

transformado. 

 

 [...] fazer algo com um objetivo definido conquista espaço, respeito, consideração 

e autoestima. Descobre a satisfação de desenvolver uma habilidade e externá-la 

num produto ao qual se percebe conectado. (PARANÁ, 2013, p. 35) 

 

 Desta forma o trabalho é compreendido não como simples atividade laboral, mas 

algo vinculado à essência humana refletindo quem somos e como estamos no mundo, ou 

seja, o trabalho deve preencher um por que, uma finalidade e um valor superando o conflito 

entre submissão às regras de mercado e suas reais necessidades, permitindo-nos 

                                                           
17 Definição assumida no Pronacampo que evidencia as escolas localizadas em pequenos distritos, vilarejos ou 

escolas próximas à cidade. Em levantamento feito por Gherke (2014) o autor apontou cento e quarenta escolas 

desse tipo. 
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compreender no documento, o posicionamento político de transformação da realidade na 

construção do sujeito crítico e emancipado. 

No âmbito da cultura, esta aparece como tudo que é produzido pelo homem desde 

desenvolvimento intelectual aos costumes e valores de uma dada sociedade, sua principal 

característica é o mecanismo adaptativo dos homens em resposta ao meio, as modificações 

trazidas por uma geração, passam à próxima e se transformam, perdendo e incorporando 

aspectos, seja de forma objetiva ou subjetiva, e a escola no cumprimento de sua 

responsabilidade deve oferecer mecanismos que levem ao conhecimento e respeito das 

culturas e diferenças humanas, sendo a diversidade um desafio e compromisso de toda 

comunidade escolar (PARANÁ, 2013). 

Esta abordagem aproxima-se da perspectiva histórico-crítica de Saviani (2011) 

endossando nosso interesse na instituição, pois a partir do autor, consideramos que a escola 

deva ter em sua pedagogia a tarefa de identificar as formas mais desenvolvidas em que se 

expressa o saber objetivo produzido historicamente, a fim de convertê-los em saber escolar 

tornando-o assimilável pelos educandos, para que compreendam suas principais 

manifestações e tendências de transformação, utilizando os meios necessários para a 

compreensão do processo, e não apenas o saber objetivo enquanto resultado, o que 

fragmentaria o processo educacional não correspondendo a uma formação Omnilateral.  

Também compreendemos no documento, a visão sociointeracionista de 

desenvolvimento sendo este conceito fundamental de nossa análise. A referência à 

perspectiva vygotskyana de ensino e desenvolvimento alude à mediação como processo do 

ensino-aprendizagem: 

 

[...] a função da escola é realizar a mediação entre o conhecimento prévio dos 

alunos e o ensino sistematizado, propiciando formas de acesso ao conhecimento 

científico. Nesse sentido os alunos caminham, ao mesmo tempo, na apropriação 

do conhecimento sistematizado, na capacidade de buscar e organizar informações, 

no desenvolvimento de seu pensamento e na formação de conceitos. O processo 

de ensino deve, pois, possibilitar a apropriação dos conteúdos e da própria 

atividade de conhecer. Desta forma, a escola deve ser pensada e organizada na 

perspectiva de proporcionar os meios para que a educação se processe em seus 

múltiplos aspectos, cabendo ao professor a responsabilidade por direcionar e 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem ao promover situações para 

assimilação de conceitos e conteúdos, desenvolvendo técnicas e metodologias 

adequadas à necessidade cognitiva de seus alunos (PARANÁ, 2013, p.38). 

 

Com tal conotação, a metodologia deve propiciar a participação efetiva dos 

estudantes no processo ensino-aprendizagem, com conteúdos pensados a partir da realidade 
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da comunidade escolar de forma que incentive os estudantes a buscar novos conhecimentos 

apresentando aos mesmos, situações problemas do cotidiano que os façam refletir e perceber 

a relação do conhecimento científico com o cotidiano a fim de transformar pensamentos e 

comportamentos. No documento, o conhecimento é o eixo escolar na formação do cidadão 

crítico, e a escola cabe difundir os conhecimentos historicamente acumulados (PARANÁ, 

2013).   

Nessa premissa, o documento expressa a perspectiva sociointeracionista pois, preza 

a partilha do conhecimento constituído dos diversos grupos sociais para assim desenvolver 

a autonomia e espírito crítico do sujeito. A aprendizagem decorre de alguma forma de ensino 

em que a função da escola é realizar a mediação entre o conhecimento prévio dos estudantes 

e o ensino sistematizado propiciando formas de acesso ao conhecimento científico 

(PARANÁ, 2013). 

De Vygotsky (1991) extraímos que qualquer situação de aprendizado tem sempre 

uma história prévia, estando aprendizado e desenvolvimento inter-relacionados, o 

aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de desenvolvimento da 

criança, assim, para o autor o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica 

e um processo através do qual os aprendizes adentram no conhecimento daqueles que os 

cercam (VYGOTSKY, 1991ª).  

O documento apresenta o currículo escolar proposto sem limitar-se ao conteúdo 

pragmaticamente, mas, abordando estratégias e métodos para se chegar ao objetivo da 

assimilação do conteúdo, e com esta concepção o currículo deve abranger uma ação de 

planejamento, observação e registro, considerando a realidade e os sujeitos concretos para 

se aproveitar os resultados (PARANÁ, 2013). 

Assim o PPP (PARANÁ, 2013) salienta que a ação pedagógica referente à linguagem 

deve pautar-se na interlocução em atividade planejadas que possibilitem a interpretação e 

produção oral e escrita, bem como a reflexão e o uso da linguagem em diferentes situações 

priorizando as práticas sociais. 

O documento admite como perspectiva teórica para o ensino da língua portuguesa o 

círculo de Bahktin reconhecendo o aprimoramento linguístico do aluno com conteúdos 

trabalhados a partir de práticas de leitura, escrita e oralidade na esfera dos gêneros 

discursivos. A proposta permeia que o educando no processo de ensino aprendizagem possa 

refletir, fazer inferências sobre o texto aprimorando assim sua condição de sujeito 

transformador. Os eixos da disciplina para ensino fundamental e médio são oralidade, leitura 
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e escrita, ou seja, esses tópicos serão trabalhados no decorrer dos conteúdos estruturantes e 

específicos de cada série.  

Em relação aos textos literários, o documento expressa a capacidade da literatura de 

fomentar o pensamento crítico e a sensibilidade estética o que amplia o espaço de trabalho 

com as práticas discursivas e nessa conotação, a escola propõe ser um espaço que promova 

por meio de diferentes textos dentre os diversos gêneros, o letramento do estudante para que 

ele se envolva nas práticas de uso da língua, em oralidade, leitura e escrita: 

 

Aprimorar, pelo contato com os textos literários, a capacidade de pensamento 

crítico e a sensibilidade estética dos alunos, propiciando através da Literatura, a 

constituição de um espaço dialógico que permita a expansão lúdica do trabalho 

com as práticas da oralidade, da leitura e da escrita (PARANÁ, 2013, p.133, V.III). 

 

O conteúdo estruturante do processo é o discurso enquanto prática social, ou seja, 

este elemento deve estar presente nas práticas de leitura, oralidade, escrita e análise 

linguística de acordo com cada série. Na prática da escrita deve-se considerar quem escreve, 

o que, para quem, por que, quando, onde e como se escreve para poder determinar o texto, 

tendo sempre a oralidade, leitura e escrita como conteúdo básico. Na oralidade devem-se 

considerar os conhecimentos linguísticos do aluno e fazer uso da variedade de linguagem a 

ser empregada em suas relações sociais nas diferentes instâncias discursivas. E na escrita 

prioriza-se a produção de diferentes gêneros, assim é necessário que o aluno se envolva com 

os diferentes gêneros posicionando-se como autor e interagindo com práticas de linguagem 

da sociedade (PARANÁ, 2013). 

Nos encaminhamentos metodológicos aparecem propostas de atividades que utilizem 

o discurso oral para emissão de opiniões, justificativa e defesa das mesmas, também no 

sentido informativo como fazer e dar entrevistas com apresentação de resumos que 

favoreçam o falar e ouvir. Atividades que constatem similaridades e diferenças entre as 

modalidades orais e escritas, além de debates, seminários, júris simulados que possibilite o 

desenvolvimento argumentativo. Análises de entrevistas televisivas ou radiofônicas ouvindo 

e transcrevendo gravações observando as mudanças da construção textual, descontinuidade 

do discurso, grau de formalidade e comparação com outros textos. Produção coletiva de 

peças teatrais sobre os textos lidos e estudo gramatical de textos produzidos pelos alunos. 

Atividades lúdicas envolvendo o conteúdo estudado, atividades que possibilitem aos alunos 

a reflexão sobre seu próprio texto e refacção do mesmo, bem como análise coletiva de textos 

de diversos gêneros, dinâmicas que desenvolvam a autoestima, autoavaliação e 
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entrosamento da turma, atividades complementares com contos, crônicas, letras musicais, 

reportagens, etc. Considerando a flexibilidade de trabalho com gêneros discursivos, o PPP 

apresenta a interdisciplinaridade para se trabalhar com os conteúdos sócios educacionais 

e/ou os conteúdos obrigatórios (PARANÁ, 2013). 

Em relação a literatura o PPP preza a organização de um clube de leitura entre os 

estudantes para a realização da leitura extraclasse do autor do mês ou do bimestre 

(PARANÁ, 2013). 

Observa-se pela análise do documento, no que tange o ensino de literatura, uma 

aproximação com a proposta fundamentada nas diretrizes de língua portuguesa sobre a 

estética da recepção. Em proposta geral o PPP (PARANÁ, 2013) apresenta o texto literário 

em relação ativa com o leitor, propondo atividades em que os estudantes atribuam 

significado ao que lê conforme seus conhecimentos prévios linguísticos e de mundo 

incrementando atividades dinâmicas de leitura, escrita e oralidade relacionando os gêneros 

discursivos para aprimorar a compreensão, interpretação e análise na esfera escrita e oral 

inclusive na proposta de refacção do que foi produzido em atividades pelos alunos. 

Em relação com as Diretrizes Curriculares para a Educação do Campo (PARANÁ, 

2006), o PPP (PARANÁ, 2013) não posiciona metodologicamente a articulação do contexto 

social com práticas sociais efetivas, lembrando que a escola, a partir das DCE/PR  deve 

proporcionar a interpretação da realidade, em conteúdos ligados à arte, a partir do eixo 

Cultura e Identidade de forma que o estudante compreenda a diversidade social, étnica, racial 

e sexual, bem como os aspectos culturais diversos que fazem parte da sociedade, a partir da 

realidade que o cerca, e neste sentido elaborar conhecimentos, com práticas sociais capazes 

de elucidar as contradições das relações de trabalho e vida que envolvem os sujeitos do 

campo. 

A literatura ensinada a partir da realidade do aluno permite que a leitura do mundo 

preceda sempre a leitura da palavra, e esta leva à continuação da leitura de mundo em um 

movimento dialético (MELLO, 2010). Assim, compreendemos a literatura no âmbito escolar 

enquanto estratégia processual, que permite o sujeito compreender sua razão de ser no 

mundo (SILVA, 1999) e o letramento literário torna-se um locus de conhecimento em que o 

leitor agencia com o texto os sentidos do mundo (COSSON, 2009). 

Compreendemos que o PPP da Escola (A) apresenta a necessidade de articular o 

conhecimento historicamente constituído em aproximação com a realidade do estudante em 

uma perspectiva histórico-crítica, no entanto, no que tange a arte e literatura, o documento 

não apresenta formas específicas de aproximação do estético, cultural e político nas 
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inferências da realidade concreta, seja ela local ou ampla, mesmo apresentando a prática 

social como elemento da fazer educativo, compreendemos pela metodologia indicada no 

documento, uma a aproximação da teoria da estética da recepção no fazer educativo, em 

sentido mais imediatista. 

 

1.3.2 Análise do Projeto Político Pedagógico da Escola B 

 

Como já mencionado procuramos analisar as escolas que engendram aspectos 

formativos que se assemelham com a concepção da EdoC constituída nos Movimentos 

Sociais, dois quais devido suas particularidades institucionais, diferem-se na dinâmica das 

relações. Dentre as relações de afinidade procuramos observar escolas identificadas como 

ruurbanas, com concepção de desenvolvimento e aprendizagem pautados na perspectiva 

sociointeracionista de Vygotsky, que admitem a escola em sua função social como espaço 

democrático de acesso ao conhecimento historicamente constituído na perspectiva histórico-

crítica; e que contenham o dialogismo bakhtiniano como base metodológica no ensino da 

língua e literatura. 

Os aspectos que chamam a atenção deste estudo para a Escola (B) se constitui pela 

identificação de escola pública estadual do campo, localizada em espaço urbano mas, que 

atende filhos de agricultores assentados, acampados, povoados e comerciantes; oferece 

ensino fundamental do 6° ao 9° ano e ensino médio, partindo da gestão democrática 

participativa para garantir aprendizagem com equidade, contando com o trabalho do 

professor em relações cooperativas para o bem estar coletivo, e no desenvolvimento crítico 

com valorização e ampliação dos saberes dos sujeitos com o objetivo de promover a 

formação Omnilateral (PARANÁ, 2017). 

A Escola (B) compreende sua função social na construção de uma sociedade 

democrática configurada nas experiências do homem dos quais os conhecimentos adquiridos 

devem ser utilizados para o desenvolvimento de uma democracia integral, socialmente justa 

e ecologicamente sustentável. E com essa perspectiva, a educação deve proporcionar aos 

educandos e para a comunidade os instrumentos para se pensar a prática individual e social 

a fim de orientar para a visão global a partir da apropriação do conhecimento científico, 

político, cultural acumulado pela humanidade bem como acrescentar novos conhecimentos 

(PARANÁ, 2017).  
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O documento expressa uma perspectiva marxista no sentido de humanidade, 

sociedade, trabalho e cultura. Tais demandas impõem à escola a necessidade de possibilitar 

a emancipação humana para além das contradições sociais e diversidade cultural a partir de 

conteúdos fundamentos e diferentes metodologias que permitam a conscientização da 

necessidade de uma transformação emancipadora independente do pertencimento cultural 

promovendo a aprendizagem dos conhecimentos que cabe à escola ensinar (PARANÁ, 

2017). 

A concepção de Educação Do Campo que a escola engendra pretende a partir da 

formação Omnilateral romper com os processos formativos fragmentados, e ainda mais 

relevantes nas escolas do campo que  historicamente foi marginalizada em seus processos 

formativos pois, a educação para esta população sempre foi pensada com currículo 

essencialmente urbano e deslocado das necessidades específicas e da realidade do campo, 

cabendo na atualidade, aos docentes que trabalham na escola transmitir os saberes de forma 

que as escolas do campo tenham suas reais necessidades atendidas sem exclusão ou 

discriminação e em processo de emancipação (PARANÁ, 2017): 

 

A produção cultural no campo deve se fazer presente na escola. Estes 

conhecimentos precisam ser levados em consideração, constituindo ponto de 

partida das práticas pedagógicas na escola do campo. Nesta perspectiva, a escola 

deve realizar uma interpretação da realidade que considere as relações mediadas 

pelo trabalho no campo, como produção material e cultural da existência humana. 

Portanto, deve construir conhecimentos que promovam novas relações de trabalho 

e de vida para os povos no e do campo. (PARANÁ, 2017, p. 54) 

 

Compreendemos essa conotação nas instituições escolares pela sistematização das 

relações do homem com o meio, para assim tornar o estudante um sujeito crítico, capaz de 

conhecer os elementos da sua situação podendo então intervir e transformar, ou seja, as 

escolas devem dotar seus estudantes de instrumentos e conhecimentos que o tornem 

participantes na sociedade (SAVIANI, 2011). 

Nesse viés o documento compreende a formação humana pela perspectiva da 

Omnilateralidade, que busca desenvolver todas as dimensões especificamente humanas e as 

condições objetivas e subjetivas para constituir seu pleno desenvolvimento histórico. Assim, 

o conhecimento é uma produção surgida a partir da atividade humana do qual busca-se a 

interpretação da realidade o que permite ao ser humano transformá-la (PARANÁ, 2017).  

Consoantes com a característica histórico-crítica, o PPP (PARANÁ, 2017) apresenta 

como desafio ao processo de desenvolvimento da omnilateralidade, a formatação de 

processos pedagógicos que garantam o acesso efetivo ao conhecimento na sua mais elevada 
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universalidade, pois, a educação pensada na perspectiva de reconstrução social, conforme 

cita o documento, exige organização e planejamento coletivo de trabalho pedagógico de 

forma interdisciplinar, que nesta escola é balizado por eixos caracterizados como porções da 

realidade que devem ser pensados a partir da natureza dos conteúdos a serem apropriados 

através de ação contínua e compartilhada, do qual o envolvimento do professor é 

fundamental para garantir a qualidade de aproximação disciplinar. 

Os princípios educativos do documento sugerem a transformação social, a promoção 

da educação pela perspectiva de formação integral e ações comprometidas com a realidade 

local a que serve, ou seja, no atendimento do objetivo da formação Omnilateral, a escola 

pretende promover o desenvolvimento global considerando a realidade do educando do 

campo como ponto de partida no trabalho pedagógico, assim a escola é entendida como local 

de apropriação do conhecimento cientifico constituído historicamente pela humanidade, e 

local de produção de conhecimento, valorizando as relações que se dão entre o mundo da 

ciência e o mundo da vida cotidiana, devendo tomar os aspectos da realidade como pontos 

de partida do processo pedagógico (PARANÁ. 2017): 

 

[...] a escola que não estende o seu raio de ação para as causas comunitárias, se 

fechando em si mesma, deixa de considerar que grande parte do insucesso do 

educando vem de causas sociais, externas à escola. Sendo assim o ambiente 

escolar bem como seu direcionamento pedagógico e administrativo devem 

considerar um aprofundamento no conhecimento das causas que levam o 

educando a engrossar os índices de repetência e evasão. Fornecendo a ele todas as 

condições necessárias para que tenha uma formação completa. A realização de 

qualquer projeto de melhoria de qualidade do ensino passará necessariamente pela 

provisão de condições físicas e pedagógicas. Não se faz uma escola forte 

pedagogicamente sem a estrutura física que permita desenvolver as 

potencialidades de pesquisa e extensão, garantindo a participação política efetiva 

dos estudantes tornando o processo mais democrático. (PARANÁ, 2017, p.58). 

 

A fim de garantir a participação política efetiva dos estudantes, tornando assim o 

processo mais democrático, a assembleia geral da escola é reunida obrigatoriamente no 

começo e final de semestre, além de poder também ser convocada em outras oportunidades 

consideradas importantes.  

A valorização do trabalho pedagógico em conjunto à comunidade na produção de 

conhecimento, é uma demanda que a Escola (B) vem efetivando em diálogo e na prática em 

parceria com universidade tanto para projetos de formações, bem como na reestruturação do 

Planejamento, trabalho que já está sendo desenvolvido junto ao laboratório de Educação Do 

Campo da Unicentro.  
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Desde 2014 a escola estuda e vem implementando a proposta dos núcleos setoriais 

configurada nos Complexos Temáticos denominado Plano de Estudos, um material 

pedagógico de iniciativa do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra que tem sido 

implementado nas Escolas Itinerantes, já analisados nesse estudo. Os núcleos são baseados 

na obra de Pistrak que defende a auto-organização dos estudantes como uma transformação 

a ser feita na escola através da constituição de coletivos para realizar determinadas ações 

práticas que ajudam no desenvolvimento dos planos escolares com o objetivo de educar para 

a participação social consciente e ativa. Segundo o autor este mecanismo propicia a 

aproximação das funções sociais escolares com o processo de transformação social, e ainda 

contribui na construção da autonomia dos educandos formando uma postura política e 

pedagógica no coletivo escolar pois considera educandos e professores sujeitos do processo 

(PARANÁ, 2017). 

Os núcleos são constituídos na escola pela primeira instância que é a Assembleia 

Escolar composta por todos os membros da escola; pela segunda instância que é a Comissão 

executiva da Assembleia, composta pelos estudantes- líderes dos Núcleos Setoriais que se 

encarregam de aspectos específicos da vida escolar; e a terceira instância constitui 

deliberadamente os Núcleos Setoriais, que são coletivos de estudantes e professores que 

proporcionam a intervenção real em  aspectos da vida. Trata-se de mecanismos participativos 

que exercitam a capacidade de decisão dos estudantes.  

 

O Núcleo Setorial adquire funções específicas, e também adquire a qualidade de 

discutir o todo da escola; com momento previsto, para que as questões discutidas 

nos núcleos sejam pautadas na comissão executiva, e perpassem pelo todo da 

escola. A comissão executiva deve deliberar /pautar as discussões de questões nos 

núcleos. Este processo deve ser intencionalizado e com objetivos definidos. Os 

líderes dos N. S. não são permanentes e devem ser trocados semestralmente ou 

anualmente, para que tenham a experiência de liderar e ser liderados, Nas 

assembleias de final de semestre, a Comissão Executiva presta contas do que foi 

realizado. A assembleia deve ser entendida como o acontecimento mais 

importante da gestão da escola, com participação de todos os envolvidos, 

incluindo a comunidade (PARANÁ, 2017, p. 44). 

 

Para organizar esta proposta fundamentada em Pistrak (2011), a Escola (B), a partir 

do inventário da realidade, definiu os complexos temáticos elencados em quatro porções da 

realidade: Produção de alimentos; Movimentos Sociais e Lutas; Trabalho e Renda; e Cultura 

e Lazer. Desta forma pretende-se organizar o ensino através de temas socialmente 

significativos, e por este viés estudar a dinâmica e as diferentes relações existentes em uma 

mesma realidade, ou seja, uma interpretação dialética da realidade atual (PARANÁ, 2017). 
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Essa característica particular da escola chama-nos a atenção, pois o currículo abrange 

uma proposta de conteúdo a partir da realidade da instituição e da comunidade, nesse 

aspecto, a escola deve interpretar a realidade considerando as relações de trabalho no campo 

como produção material e cultural da existência humana devendo construir conhecimentos 

que promovam novas relações de trabalho e vida para esta população.  

Os conteúdos escolares são selecionados a partir do significado que tem para a 

comunidade escolar, o que requer investigação por parte do professor para que se determine 

quais conteúdos contribuem nos diversos momentos pedagógicos na ampliação do 

conhecimento dos estudantes, estratégias metodológicas dialógicas nas quais a indagação 

seja frequente, exigem do professor muito estudo e preparo das aulas para possibilitar e 

relacionar os conteúdos científicos aos do mundo que os educandos levam para sala de aula 

(PARANÁ, 2017): 

 

A construção do conhecimento é sempre mediada no âmbito das relações 

interpessoais, levando-se em conta os saberes da experiência trazidos pelos alunos, 

somados aos conhecimentos específicos de cada área de atuação dos professores. 

O planejamento coletivo traz a possibilidade de diálogo entre os professores 

mesmo em disciplinas distintas, e a possibilidade de aproveitamento e 

aprofundamento de conteúdos em séries diferentes. O direcionamento 

interdisciplinar possibilita um trabalho pedagógico que leve em conta todas as 

dimensões que constituem as especificidades do ser humano, para seu pleno 

desenvolvimento intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético 

e lúdico, preconizando a educação omnilateral; pois o desenvolvimento que se 

expressa em cada ser humano não advém de uma essência humana abstrata, mas é 

um processo em que o sujeito constitui -se socialmente, por meio do trabalho; que 

se constrói, portanto, dentro de determinadas condições histórico-sociais 

(PARANÁ, 2017, p.25) 

 

Considerando a dinâmica dos Núcleos o trabalho escolar é de caráter coletivo 

desenvolvido pela gestão democrática participativa. Essa modalidade de gestão se assenta 

no entendimento de que o alcance dos objetivos educacionais, em seu sentido amplo, 

depende de formas adequadas nas relações interpessoais que ocorrem no contexto da 

organização escolar, em torno de objetivos educacionais que é gerar conhecimento 

pressupondo as concepções de homem, de mundo e as condições sociais existentes, 

configurando as dinâmicas históricas, o que implica necessariamente em novo modo de 

atuação para obtenção do conhecimento, mudando assim a forma de intervir na realidade, o 

que pressupõe que este objetivo seja entendido e assumido por seus membros, com empenho 

coletivo em torno da sua realização. Assim, todos os envolvidos no processo pedagógico 

devem discutir e analisar os problemas, e a partir dessa análise, determinar um caminho para 

superar as dificuldades que julgarem mais carentes de atenção (PARANÁ, 2017).  
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Vygotsky ao conceber o sujeito como histórico-social, denota que o homem se 

constitui na história e na história das relações que estabelece, ou seja, o desenvolvimento e 

aprendizagem ocorre quando o indivíduo modifica a si nas relações com o outro e com o 

ambiente, o que significa que a vida humana está impregnada de influência do mundo social, 

ou seja, é por meio da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo 

interioriza as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico 

(OLIVEIRA, 2000). 

Com a dinâmica educacional pautada nessa construção coletiva, as ações da escola 

precisam gerar um espaço de busca, construção e diálogo sem esquecer a dimensão ética e 

política de todo o processo educativo, considerando que todos os segmentos da escola são 

responsáveis pela aprendizagem e transformação do educando em verdadeiro cidadão. 

Assim, a proposta pedagógica se configura na identidade da escola estabelecendo as 

diretrizes básicas e a linha de ensino e de atuação na comunidade em compromisso assumido 

por professores, funcionários, educandos e seus responsáveis, líderes comunitários em torno 

do mesmo projeto educacional (PARANÁ, 2017). 

Nesta conjuntura a prática pedagógica enquanto prática social vai além da prática 

docente, pois deve relacionar atividades didáticas dentro da sala de aula, abrangendo os 

diferentes aspectos do PPP e as relações da comunidade e sociedade, produzindo 

conhecimento pela interdisciplinaridade porém, respeitando a síntese dialética das 

disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade instaura um novo nível de linguagem, uma nova 

forma de pensar e agir, caracterizado por relações de conceitos e metodologias, sem 

desconfigurar a particularidade de cada disciplina. Assim a proposta pedagógica consiste em 

abordar assuntos relacionados à comunidade do educando articulando áreas do 

conhecimento com os saberes da comunidade a fim de valorizá-los, o que contribui no 

avanço da aprendizagem pois, o conteúdo trabalhado com práticas sociais amplia pela práxis 

os conceitos teóricos (PARANÁ, 2017). 

Compreendemos que trabalhar com os educandos a transformação da realidade local, 

implantar ações cooperativas e promover a formação integral na perspectiva da criticidade é 

análogo à teoria vygotskyana pois a interação social com membros da cultura, ou elementos 

da cultura, fornece ao sujeito a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico. Assim a 

vida social é um processo dinâmico onde cada sujeito é ativo na interação entre o mundo 

cultural e o mundo subjetivo individual, desta forma, o processo de internalização da 

matéria-prima fornecida pela cultura não é uma absorção passiva, e sim de transformação 

(OLIVEIRA, 2000).  
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Com esta abrangência a proposta pedagógica da Escola (B) para o ensino de língua 

portuguesa e literatura, admite a necessidade de possibilitar espaço para práticas de 

linguagem em que o estudante possa interagir na sociedade, nas variadas circunstâncias de 

uso da língua, ou seja, as práticas sociais no contexto linguístico e literário deve propiciar ao 

estudante a utilização da competência linguística em uma sociedade democrática, mas plena 

de conflitos e tensões (PARANÁ, 2017). 

Com essa conotação o documento expressa a perspectiva bakhtiniana da linguagem, 

pois admite o ato da fala como social considerando os aspectos sociais e históricos em que 

o sujeito está inserido, bem como, o contexto de produção do enunciado, uma vez que seus 

significados são social e historicamente constituídos. Assim, os temas sociais e os 

Complexos Temáticos são tratados no cotidiano escolar com finalidade de letramento 

voltada à realidade do educando, considerando a bagagem cultural, social e cognitiva dos 

estudantes, que se utilizadas em sala tornam as aulas dinâmicas, desencadeando, desse modo, 

ações que fomentem discussões  e consequentemente permitirão que os educandos produzam 

seus próprios conhecimentos e utilizem em seu meio de convívio (PARANÁ, 2017). 

O documento (PARANÁ, 2017) apresenta como conteúdo estruturante o discurso 

como prática social, e conteúdos básicos o desenvolvimento da leitura, oralidade, escrita e 

análise linguística. A metodologia se configura com atividades práticas de leitura com 

gêneros diversificados considerando os conhecimentos prévios dos estudantes;  inferências 

sobre informações implícitas no texto; discussão sobre: finalidade do texto, fonte, 

interlocutor; relato de experiências significativas relacionadas ao assunto do texto; leitura de 

vários textos para a observação das relações dialógicas; exposição oral de trabalhos/textos 

produzidos, dramatização de textos; apresentação de seminários, debates, entrevistas etc. 

Também são selecionados discurso de outros, como: reportagem, seminário, entrevista, 

dentre outros para análise dos recursos próprios da oralidade; orientação sobre o contexto 

social de uso do gênero trabalhado; discussão sobre o tema a ser produzido; seleção do 

gênero, finalidade, interlocutores, orientação sobre o contexto social de uso do gênero 

trabalhado; produção textual; revisão textual; reestrutura e reescrita textual. Para estudo dos 

conhecimentos linguísticos o Plano de Trabalho Docente (PDT) aborda a temática a partir 

de gêneros selecionados para leitura ou escuta; textos produzidos pelos alunos; e 

dificuldades apresentadas pela turma. (PARANÁ, 2017). 

Metodologicamente pretende-se utilizar para leitura, interpretação e produção de 

textos, os discursos e suas diferentes formas através de estudo dos gêneros, envolvendo as 

características que marcam os mesmos, o que colabora no processo criativo de textos que 
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serão apresentados com a finalidade de desenvolver a oralidade dos estudantes. Em relação 

aos temas sócios educativos, os gêneros discursivos serão utilizados no estudo de narrativas 

que abordem as temáticas enquanto problema da sociedade em que estão inseridos 

estimulando-os a buscar e contribuir com possíveis soluções (PARANÁ, 2017). 

O documento apresenta para o trabalho com literatura, a produção de resenhas das 

obras lidas por meio de Fichas de Leitura, e atividades que evidenciem a comunidade do 

campo salientando valores, cultura e identidade a partir de materiais que tragam informações 

sobre o assunto, como vídeos, produções textuais, práticas lúdicas, etc. 

De uma forma geral percebe-se que o PPP da Escola (B) apresenta as características 

das diretrizes da Educação Do Campo (BRASIL, 2002; PARANÁ, 2006) pois, visa 

relacionar a dinâmica da vida social e econômica do campo com a construção do 

conhecimento, modificando a forma e estrutura pedagógica para que o estudante conheça e 

interfira nos elementos que constituem sua realidade, tornando-os participantes da sociedade 

com práticas socialmente úteis, abrangendo a conotação dos Complexos de Estudo. 

Se pensarmos que a escola enquanto agência educativa na compreensão universalista 

e unitária é produto cultural de estrutura engessada, que o sistema escolar engendra, conserva 

e transmite os valores da cultura dominante a partir de um referencial legitimado que 

conserva a ordem social (FORQUIN, 1993), esta dinâmica de relação de participação ativa 

dos estudantes na forma escolar, denota a subversão  admitida por Snyders (2005) em que a 

escola é arena onde defrontam-se forças contraditórias como reflexo da exploração e luta 

contra a exploração, e o próprio aspecto reprodutivo das estruturas existentes, também marca 

a possibilidade deste embate desencadeado na contradição própria do capitalismo, que é 

preciso continuar.  

As Diretrizes de Língua Portuguesa (PARANÁ, 2008) admitem a necessidade de um 

currículo que configure a prática com teoria críticas, para que que as disciplinas não fiquem 

restritas ao seu campo de conhecimento de forma fragmentada, bem como também assinala 

a importância de que o conhecimento produzido não fique à mercê da subjetividade do aluno, 

ou seja, na esfera do ensino de literatura, a comunicação dialógica entre texto e leitor 

mediado pelo professor deve alargar o campo de conhecimento, superando o saber admitido 

de suas próprias experiências vividas.  

A escola, nesse sentido, precisa articular projetos de trabalho que deem sentido às 

leituras escolares no uso social com apropriação para a vida real, com atores-sujeitos 

produzindo cultura, lendo e escrevendo (GEHRKE, 2014), de forma que pela concepção 
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sociointeracionista de linguagem, os recursos linguísticos sejam apropriados pela 

necessidade real.  

No contexto literário a realidade a ser trabalhada não precisa ser factual, desde que a 

prática da leitura e escrita faça sentido para o aluno, assim a estética literária relaciona-se 

dialeticamente com o estudante, e a fruição do texto, dialoga com a cognição. Segundo 

Bakhtin, “A compreensão como visão do sentido, não uma visão fenomênica e sim uma 

visão de sentido vivo da vivência na expressão, uma visão do fenômeno internamente 

compreendido” (BAKHTIN, 2010, p.396). Assim, compreendemos que a obra fictícia 

dialoga com o leitor em uma relação dialética do eu lírico, o núcleo artístico não 

exteriorizável, com o objeto cognoscível, sendo a expressão o encontro das duas dimensões, 

o que configura a relação dialógica da compreensão (BAKHTIN, 2010). 

Compreendemos que a prática socializada da leitura literária fortalece as relações 

cognitivas no sentido de apreensão da leitura de mundo em seus aspectos sociais, políticos e 

econômicos, com a humanização própria que constitui a obra, sendo esta conotação admitida 

no PPP da Escola (B) bem como no PPP da Escola (A), no entanto, a visão de transmitir  o 

conhecimento adquirido e produzido em prol da própria comunidade que o cerca está melhor 

definido e especificado na conjuntura da práxis educativa  do PPP da Escola B. Apesar de 

semelhantes, a metodologia de ensino empregada nos PPPs demonstram diferenças, tendo a 

Escola (A) maior aproximação com a estética da recepção, e a Escola (B) maior aproximação 

com a teoria do círculo de Bakhtin.  

No capítulo seguinte apresentamos a materialização da prática educativa dessas 

escolas, inicialmente a partir de investigação constituída entre o alunado, e posteriormente 

com a equipe técnica e pedagógica das escolas, levando em consideração o fato de que a 

escola, como instituição social, ao implementar uma política macro interpreta e a reelabora, 

pois, o processo de implementação possui elementos próprios da dinâmica institucional, 

relacionada à perspectiva dos sujeitos que ali se inserem, e relaciona-se também com o 

contexto sociocultural da comunidade, um campo de estudo dinâmico com diferentes 

particularidades. Com esta conjuntura realizamos um estudo de caso parcial, tendo em vista 

que tomamos como ponto de partida da investigação uma problemática anteriormente 

definida e sem a pretensão de considerar o conjunto das relações e problemáticas que 

envolvem a dinâmica institucional que vão além das características de leitura, ou seja, 

consideramos neste estudo os aspectos relativos ao ensino de literatura que envolva os alunos 

e professores em sala de aula e na biblioteca da escola (HIDALGO, 1998). 
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2 DA PALAVRA À AÇÃO: A MATERIALIDADE NA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

A proposta de nossa pesquisa consiste em conhecer as condições concretas em que 

ocorre a práxis educativa da leitura literária, permeada por elementos (variantes) que 

interferem e modificam o objeto, ou seja, pretendemos dimensionar como os programas de 

fomento à leitura literária e políticas educacionais tem se efetivado e se relacionado na práxis 

educativa e no contexto escolar. 

Sendo os princípios da EdoC constituídos em escolas públicas do campo o objeto de 

análise desta pesquisa, em que o próprio objeto emerge da contradição, como estratégia de 

rompimento com o dualismo educacional de uma realidade em movimento, assumimos 

como referência para este estudo, os princípios do materialismo histórico dialético. Por este 

método compreendemos a realidade social a partir dos sujeitos e de suas relações com a 

natureza e o trabalho, e contradições, ou seja, para efetivarmos a análise é preciso observar 

a história em que o objeto (a EdoC) se constitui, sua relação socioeconômica, a partir da 

lógica dialética (CIAVATTA, 2014). 

O processo ideológico, no entanto, também perpassa pelo processo de contradição. 

Conforme Severino (1986), da mesma forma em que a educação integra o processo de 

dominação, ela também pode integrar o processo de resistência a essa dominação e superá-

la, retornando para a sociedade em uma prática social transformadora. Conforme o autor, 

esta conotação não transforma a educação em alavanca da transformação social, mas o fato 

de ela estar relacionada à economia demonstra, que se por um lado o processo educacional 

legitima ideologicamente o sistema dominante, abrandando as contradições e os reais 

conflitos sociais, por outro ela também pode despertar a consciência dessas contradições, 

isto porque no interior de seu próprio processo, acaba provocando resultados contrários ao 

seu objetivo real. 

Nesse contexto, a EdoC emerge configurada nos Movimento Sociais que exercem 

pressão política enquanto fração de classe, com uma proposta de educação contra-ideológica, 

a fim de subsidiar uma pedagogia que tenha o campo como referência, a partir de seus 

sujeitos, suas lutas sociais e a terra enquanto fonte de trabalho, ou seja, uma perspectiva 

progressista de educação, balizada pelo materialismo histórico dialético (CALDART, 2008). 

Em sintonia com essa perspectiva, procuramos desenvolver na pesquisa a relação 

intrínseca do todo para o particular observando a relação capital/trabalho no 

desenvolvimento da sociedade, do qual os sujeitos envolvidos no estudo são produtos desta 

relação, cabendo-nos também conhecer a realidade deste contexto particular, a fim de 
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entender como os sujeitos se relacionam com a totalidade, ou seja, conhecer a realidade dos 

estudantes das escolas campesinas, e como os atores desta particularidade relacionam-se 

com as propostas educacionais constituídas e programas que interligam leitura e educação, 

vigentes no país. 

Com a proposta de conhecer as condições concretas de produção da leitura, e assim 

analisar se a leitura realizada nas escolas corresponde a um caráter crítico, ou seja, 

corresponde a uma formação estética e política dos estudantes, embasamos neste estudo a 

concepção teórica metodológica, para a reflexão das práticas educativas do ensino da 

literatura, a perspectiva de Bakhtin (2006; 2010), pois privilegia o discurso como prática 

social, ou seja, a literatura configurada em situações de uso que circulam o meio social dos 

estudantes, considerando a reflexão sobre o funcionamento da língua de forma que o 

educando se aproprie dos sentidos dos textos em sua totalidade, por meio, inclusive, da 

fruição estética literária. 

Assim, a pesquisa empírica18 se deu por meio de entrevistas estruturada com 

estudantes, e entrevista em grupo focal semiestruturada com professores e demais 

funcionários das escolas públicas do Campo A e B do Centro Oeste do Paraná que concebem 

em sua práxis formativa o embasamento da EdoC, além da análise documental de seus 

referentes Projetos Políticos Pedagógicos – PPP já apresentados.  

A proposta de análise dos dados do inquérito realizado com os estudantes é de 

estabelecer relações entre as variáveis em estudo descritivo e correlacional, sendo necessário 

a esta metodologia, enquanto técnica de coleta de dados, o uso de questionário fechado que 

nos permite mensurar a intensidade das respostas ao enunciado por medida de escala 

(TRIVIÑOS, 1987).  

Essa técnica é utilizada nesta pesquisa para conhecer as prerrogativas dos estudantes, 

representantes centrais da práxis educativa e das políticas públicas educacionais, e por tratar 

de um grande número de sujeitos, o inquérito se mostrou apropriado pois, interroga 

sistematicamente um conjunto de indivíduos com possibilidades de averiguar inferências e 

                                                           
18 A coleta de dados referente a pesquisa empírica direcionada aos estudantes, fez parte do projeto de extensão 

– Projeto Patrimônio Cultural e Ambiental na Região Centro – Sul do Paraná, coordenado pela profa. Dra. 

Cecília Hauresko e profa. Dra. Marquiana de Freitas Villas Boas Gomes e prof. Dr. Claudio Mello da 

Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, conforme exposto na página 83 desta 

dissertação. 
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generalizações sobre fatos e opiniões passiveis de análises quantitativas (GONÇALVES, 

2004). 

Para realizar o estudo de caso parcial, interrogamos os estudantes das escolas 

investigadas com um questionário que abrange seu perfil de hábitos de leitura, verificamos 

o comportamento dos requeridos em relação à práxis educativa de leitura e uso de biblioteca; 

a sociabilidade dos estudantes em relação à leitura literária; hábitos pessoais e familiares da 

leitura literária; práticas de leitura literária na escola; e a compreensão de si enquanto sujeito 

leitor e suas preferências literárias.  

Ainda em análises empíricas, já com considerações a partir do questionário dos 

estudantes, continuamos a investigação a partir dos professores, mediadores da leitura ou 

bibliotecários, e demais agentes educacionais que forneceram informações sobre as práticas 

educativas de leitura, produção de cultura e sobre os programas sociais que interferem na 

dinâmica social de leitura nas escolas a partir de entrevista que aproxima-se da dinâmica de 

coleta de informações em grupo focal, em cada escola.  

A entrevista focalizada respeita o foco de interesse temático, porém, permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, cabendo ao mediador retomar o assunto em 

caso de dispersão temática (GIL, 1999). Atendendo as premissas da técnica de entrevista em 

grupo e com foco, elaboramos o questionário orientador por pautas ou categorias de análise, 

ou seja, o instrumento orientador da entrevista apresenta uma estruturação com pontos de 

interesse a ser explorado pelo entrevistador ao longo de seu curso, respeitando a liberdade 

de expressão do entrevistado (GIL, 1999). 

Verificamos as ações propostas em projetos e programas de incentivo à leitura, 

decorrentes de Políticas Públicas e Programas Sociais, no contexto da educação campesina, 

a que concerne nossa amostragem, e assim, como intento político, não passível de 

verificação, mas, como possibilidade histórica, desencadear uma reflexão acerca das práticas 

de leituras literárias nas escolas do campo, e contribuir para o engajamento da leitura literária 

nas políticas públicas da Educação Do Campo, como fonte substancial na formação estética 

e política dos sujeitos do campo, ou seja, uma formação que corresponda à concepção de 

formação Omnilateral. Nesse intuito analisamos as políticas públicas de fomento à leitura, 

principalmente literária, e as possibilidades e limites de as Escolas do Campo apropriarem-

se dos programas e projetos vigentes, articulando-as em sua proposta formativa. 

 

 



81 
 

2.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Ao pensar na problemática da pesquisa, que consiste em identificar empiricamente a 

forma em que as escolas investigadas engendram os programas de fomento à leitura 

conforme sua concepção de educação, e a forma como conduzem a prática educativa para a 

concretização da formação integral associada às políticas públicas, percebemos a 

necessidade de utilizar enquanto técnica de pesquisa a entrevista estruturada, que conforme 

Triviños (1987) é capaz de evidenciar os comportamentos ausentes ou evidentes, nos 

processos e produtos de interesse do investigador, o que  nos permite compreender a 

interação entre formação estética, política e cultural propiciada pela práxis educativa de 

leitura literária realizada nas escolas do campo, ou seja:  como as práticas educativas 

contribuem na formação do leitor crítico? Qual o olhar do estudante em sua formação leitora? 

Como os estudantes do campo vivenciam a sociabilidade proporcionada pela leitura 

literária?  

Refletir sobre práticas de leitura literária que contribuam para a formação crítica do 

estudante deste contexto, nos direciona a pensar na consistência das políticas públicas de 

fomento à leitura disponibilizada para o âmbito educacional, observando a pertinência de 

seus objetivos na materialidade, bem como suas contradições. E, nesse sentido, observar o 

próprio estudante é fundamental para detectarmos ações que conduzam para a formação 

significativa, pela tentativa de propor práticas que visem interpretar a ação humana na 

natureza, em sua estrutura e dinâmica social, observando os efeitos positivos e negativos 

desta ação a fim de sermos capaz de reformular e refinar as interpretações com bases nas 

ações anteriores e históricas, superando-as e constituindo dialeticamente o conhecimento 

(GERMER, s/d). 

 A partir de Trivños (1987), compreendemos que pesquisas qualitativas devem 

considerar a participação do sujeito como elemento do fazer científico, e as técnicas devem 

ser apoiadas por características que ressalte a implicação da pessoa que fornece a 

informação. 

No âmbito de nossa investigação, os estudantes são os principais sujeitos envolvidos, 

pois se constituem como os sujeitos centrais da esfera fenomenológica, pois eles são objeto 

direto da práxis educativa e das políticas públicas, bem como integram o fenômeno em todas 

as determinações de cunho histórico, social, econômico e cultural da particularidade 

analisada. 
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Segundo Gil (2002), o estudo de caso refere-se a um estudo aprofundado do objeto, 

de maneira que contemple detalhadamente seu conhecimento. Nas ciências sociais, este 

estudo pode proporcionar: a exploração de situações reais cujos limites não estão claramente 

definidos; descrever a situação do contexto em que se faz a investigação; dentre outros. Ou 

seja, neste estudo prevalecem-se pontos da abordagem do estudo de caso, como os de 

proporcionar ao leitor uma visão global do problema, ou até mesmo identificar possíveis 

fatores que influenciam a problemática, e nesta perspectiva abordaremos a temática e a 

problemática a partir das fundamentações de um estudo de caso parcial. 

Nessa conotação, consideramos relevante a investigação em mais de uma escola, 

abrangendo uma parcela maior do real observado e assim utilizar a análise estatística com 

diferentes estratégias e evidenciar aspectos particulares na interpretação do fenômeno 

examinado a partir das unidades para o todo, e do todo para as unidades, revelando suas 

possíveis contradições. 

A proposta de discutir a questão da leitura literária dentro das políticas públicas de 

formação de leitores no contexto escolar, comunga com os objetivos do projeto de extensão 

– Projeto Patrimônio Cultural e Ambiental na Região Centro – Sul do Paraná, coordenado 

pela profa. Dra. Cecília Hauresko e profa. Dra. Marquiana de Freitas Villas Boas Gomes da 

Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, o que nos permitiu uma 

aproximação das investigações e posteriormente uma efetiva participação conjunta devido 

às características comuns19. O projeto estudou o hábito leitores de alunos de escolas do 

campo e urbanas, com a finalidade de identificar o patrimônio cultural das comunidades 

estudadas, e contribuir para a atualização teórico-metodológica do ensino de literatura, ou 

seja, a proximidade dos objetivos nos permite compartilhar e somar experiências.  

Com esse trabalho conjunto conseguimos formular e efetivar a coleta de dados com 

todos os estudantes presentes nas escolas, devidamente autorizados pelos responsáveis sem 

prejuízos quantitativos. 

Para elaborar a pesquisa de forma a atender as perspectivas desta investigação e 

abrangendo as necessidades da investigação do projeto, reunimo-nos e discutimos as 

questões pré-elaboradas pelo professor Dr. Claudio Mello (UNICENTRO), membro da 

equipe executora do citado projeto. Finalizamos o questionário dividido em cinco categorias 

de investigação que direcionam a temática da pesquisa a fim de analisarmos os hábitos de 

leitura dos estudantes (apêndice A). Os eixos da pesquisa são: Identidade/ Sociabilidade da 

                                                           
19 Esta dissertação também contou com apoio e financiamento da agência de fomento CAPES. 
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leitura literária; Hábitos de Leitura; Leitura Literária na Escola; Compreensão da leitura; 

e Preferências Literárias. 

O questionário elaborado interroga sistematicamente um conjunto de indivíduos com 

o objetivo de proceder às inferências e generalizações, ou seja, as questões podem incidir 

sobre fatos ou sobre opiniões20 (GONÇALVES, 2004).  A escolha deste recurso nos permite 

deslumbrar de um elevado número de informações sobre o sujeito questionado, 

possibilitando um estudo sobre as atitudes, opiniões, preferências e representações que 

cerceiam a realidade do estudante do campo, e para realizar esta abordagem de análise 

empírica adotamos um instrumento do tipo escala de mensuração, ou escala Likert. 

Esse modelo de instrumento foi desenvolvido por Rensis Likert (1932) para mensurar 

atitudes no contexto das ciências comportamentais, ou seja, visa capturar a essência do 

objeto a partir da medida de concordância atribuída ao item, tal possibilidade é verificada 

devido o respondente ter de analisar o conteúdo da proposição do item opinando se concorda 

ou discorda considerando a intensidade desta concordância ou discordância (JÚNIOR; 

COSTA, 2014). 

O questionário foi elaborado em escala de ordenação, o que nos permite observar a 

atitude do respondente em relação à determinada questão, assim, pela escala de Likert 

registramos sua discordância ou concordância em diferentes graus frente ao enunciado, isto 

porque nas diferentes proposições das questões, o sujeito precisa se manifestar numa escala 

contínua de pontos que variam de 1 a 5 em discordo totalmente a concordo totalmente.  

Para Gil (2008), a aplicação da escala Likert deve seguir os seguintes parâmetros 

para avaliação: recolher enunciados que manifestem opiniões ou atitudes; apresentar a escala 

para que pessoas manifestem concordância ou discordância em relação ao enunciado; 

proceder à avaliação, onde cada resposta favorável recebe valor mais alto e cada resposta 

desfavorável recebe valor mais baixo; calcular cada resultado individual pela soma dos itens 

e analisar as respostas por meio de correlação. Assim constituímos nosso instrumento a partir 

da seguinte representação gráfica21:  

                                                           
20 Algumas questões do questionário são relacionadas a fatos da práxis educativa, por exemplo: Existem 

atividades de animação da leitura literária na biblioteca da escola? Meu professor utiliza textos literários em 

sala de aula? Questões deste tipo fazem referência às práticas educativas de forma direta, do qual o estudante 

responde sobre fatos. Ou seja, se elas existem e como se realizam. Outras perguntas referem-se às opiniões em 

que os estudantes respondem acerca de seu ponto de vista em determinado tema, inclusive sobre si próprio. 
21 Elaborado pela autora baseado na fonte teórica dos professores Danilo Assis (IBNeuro) e Luis Anunciação 

(IBNeC; ANOVA), a partir do canal midiático Psicometristas Brasil disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=ltPVcOgyh8Y>  

 

. 
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                                                                  (2) concordo totalmente                                                                                   

                                                             (1) concordo parcialmente 

 

(neutro) (0) nem concordo, nem discordo. 

 

              (-1) Discordo Parcialmente 

              (-2) Discordo Totalmente 

 

 

A fim de identificar o perfil sobre hábitos de leitura dos estudantes das escolas do 

campo, elaboramos o questionário formado por questões fechadas em que os entrevistados 

são submetidos ao mesmo conjunto de questões e ao mesmo conjunto de respostas. O 

instrumento contém 47 perguntas divididas em cinco categorias de análise, e por meio da 

escala de Likert os entrevistados indicam seu grau de concordância ou discordância em 

relação ao que está sendo medido, assim, para cada item de resposta é atribuído um número 

que reflete a direção (negativa ou positiva) e posicionamento (concordo ou discordo) do 

estudante em relação ao enunciado.  

As primeiras seis perguntas do questionário são de identificação sociocultural e por 

isso não contemplam o modelo Likert, as respostas passam a ser mensuradas pelo modelo a 

partir da questão 07 em que o respondente se manifesta em discordo totalmente (01), 

discordo parcialmente (02), nem concordo nem discordo (03), concordo parcialmente (04) 

e concordo totalmente (05). Para questões de frequência ou de quantidade, elaboramos um 

instrumento de apoio (apêndice B) do qual o elemento refere-se a nunca na categoria (01) 

de respostas; raramente na categoria (02); de vez em quando, não tão raro na categoria (03); 

bastante na (04); e sempre na (05). As questões que medem um tempo determinado são 

configuradas em nunca (01); menos de uma vez por mês (02); uma vez ao mês (03); ao menos 

uma vez/quinze dias (04) e ao menos uma vez por semana (05). E para questões 

quantificáveis, zero ou nada são representados nas respostas (01), um ou dois nas respostas 

(02), três nas respostas (03), quatro nas respostas (04), cinco ou mais nas respostas (05). 

As tabulações, mesmo com diferentes orientações de compreensão, estão sempre 

dispostas para nossa análise como de 1 a 2 na conjuntura negativa; a linha 3 compreende 

neutralidade; e 4 e 5 compreende positividade. Essa orientação é importante em nosso 



85 
 

instrumento pois, as análises são feitas sob orientação dos valores de Moda e Mediana de 

análises estatísticas descritivas e em esfera positiva e negativa da escala. 

Esse recurso proporciona dados comparáveis, generalizáveis e passiveis de análises 

quantitativas em pesquisas sociais, desde que aborde as dimensões adaptativas pertinentes 

ao objetivo, a problemática e as características da população a ser investigada 

(GONÇALVES, 2004). Assim, a elaboração de um questionário deve combinar forma; 

linguagem; efeitos suscitados; disposição das perguntas e estruturação do conjunto. 

Na elaboração do questionário estas dimensões foram tratadas especialmente em um 

de nossos encontros, onde as questões pré-elaboradas foram lidas uma a uma, a fim de que 

se reparassem as divergências ocasionadas pelo plurilinguismo, e as possibilidades do 

respondente em exprimir as informações. 

Observando as características necessárias na formulação do questionário, as questões 

foram elaboradas em linguagem simples, com perguntas diretas, estruturadas em uma 

racionalidade lógica e coerente22 de forma que o entrevistado não ficasse desconfortável com 

as perguntas mantendo-os motivados. 

Posterior a estes cuidados iniciais procedemos com o pré-teste do instrumento. O 

teste foi realizado com o grupo de acadêmicos participantes do projeto PIBID geografia que 

se dispuseram em aplicar o questionário nas escolas investigadas. Pedimos que 

respondessem as perguntas do questionário e informassem suas dúvidas, salientando que as 

mesmas também poderiam ser as dúvidas dos estudantes alvos da pesquisa. Questionamos 

durante o teste sobre a compreensão e interpretação dos aspectos linguísticos, a adequação 

das questões face às informações pretendidas, a existência de efeitos indesejados e pedimos 

indicações das dificuldades sentidas. 

A partir das considerações e dificuldades interpretadas no teste do questionário, 

redigimos um instrumento de apoio para o momento do inquérito, com algumas definições 

textuais e de parâmetro analítico, disposto no mesmo conjunto de significações do apêndice 

B. 

Por tratar-se de um questionário de aplicação direta, em que o entrevistador lê as 

perguntas e anota as respostas (GONÇALVES, 2004), formado por uma equipe de 

                                                           
22 Uma pergunta exerce certo domínio sobre as que lhes sucedem contagiando as demais respostas com os 

pensamentos, sentimentos e coerência, sendo pertinente a formulação de uma sequência lógica ou orientada. 

(GONÇALVES, 2004) Atendendo esta premissa estruturamos o questionário por áreas de investigação com 

encadeamento dos temas e questões.  
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entrevistadores, o instrumento de apoio foi eficaz na realização do trabalho por balizar 

possíveis dúvidas do entrevistado e entrevistador no momento da coleta dos dados.  

Além desta dinâmica, estavam presentes comigo para a coleta dos dados a 

orientadora deste trabalho prof. Dra. Angela Hidalgo e demais professoras participantes do 

projeto a fim de atender dúvidas ou qualquer outra eventualidade. Também contamos com 

apoio e participação da equipe técnica e de docentes de ambas as escolas, o que resultou em 

melhor desempenho e eficiência no momento da coleta. Graças ao esforço coletivo não 

tivemos nenhum imprevisto ou particularidade que prejudicasse o processo da coleta de 

informações, pelo contrário, a disponibilidade e interesse das escolas desde os estudantes até 

a equipe escolar contribui significativamente no progresso das investigações. 

 

2.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Na pesquisa perfil sobre hábitos leitores, trabalhamos com a categoria amostra, ou 

seja, um subconjunto disponível e representativo dos estudantes das escolas do campo 

(VERGARA, 2000).  

A análise foi realizada com procedimentos descritivos de análises estatísticas, 

configurada pela organização; descrição e análises dos dados obtidos. As variáveis utilizadas 

são de cunho qualitativo, pois ponderam atributos associados aos hábitos de leitura, e são 

mensuradas conforme a frequência em que aparecem nos dados, ou seja, a partir de medidas 

de posição. 

Dentre as medidas de posição, utilizamos em nosso estudo a Moda, que é uma 

representação numérica da alternativa de resposta mais frequente no conjunto dos dados para 

cada variável (ou questão), sendo esta medida a mais comum e adequada em pesquisas 

qualitativas. Outra medida atribuída é a Mediana, que representa o valor real e central de 

uma sequência em ordem crescente ou decrescente, assim a Mediana de um conjunto de 

respostas representa em que metade dos números são mais baixos, e em que metade dos 

números são maiores para cada variável. Também verificamos, quando necessário, a média 

das respostas para cada item, a mesma representa uma medida de valor hipotético do 

conjunto, uma redução dos dados que não necessariamente representa o real, mas um resumo 

dos dados, um ponto de equilíbrio nas respostas, capaz de identificar a distância negativa ou 

positiva de um dado na correlação das variáveis, ou seja, com o cálculo da média 

identificamos a oscilação existente entre dois itens, seu desvio padrão, permitindo verificar 
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se uma questão interfere na dinâmica da outra, portanto a média é um valor hipotético criado 

para resumir os dados, pouco utilizado em pesquisas qualitativas, mas em que determinadas 

situações torna-se necessário (BALIEIRO,s/d).   

Uma tabela com os valores obtidos para cada questão está disponível no Apêndice C 

desta dissertação. 

Realizamos os cálculos mencionados e cruzamento de variáveis pelo software SPSS 

– Statistical Package for the Social Sciences (Pacote Estatístico para as Ciências Sociais), 

analisando as questões individualmente e por categorias de análise contemplando um 

conjunto de variáveis e/ou questões correlacionadas. Procuramos correlacionar variáveis 

avaliando a intensidade em que uma variável interfere na outra, quando observado que uma 

questão tem efeito e causalidade na outra, este procedimento foi realizado a partir de 

observação da Moda e Mediana. 

A partir da análise destes dados podemos verificar os atributos inferidos na prática 

de leitura literária dos estudantes, e assim contribuir com reflexões que permitem ponderar 

sobre as dinâmicas de leitura e sobre a construção de políticas públicas mais significativas e 

consistentes no eixo de fomento à leitura literária. 

 

2.3       A COMPREENSÃO DA LEITURA LITERÁRIA NA PERSPECTIVA DOS     

ESTUDANTES: PERFIL SOBRE HÁBITOS DE LEITURA 

 

Neste tópico situamos a temática e contextualizamos a EdoC com um panorama de 

uma fração da realidade destacando aspectos relacionados aos PPPs, programas sociais de 

fomento à leitura e políticas educacionais que abrangem a escola do campo no ensino de 

literatura, analisando o vínculo que relaciona a leitura literária com a proposta de formação 

para estes sujeitos, tendo como pressupostos a forma escolar que privilegia aspectos como 

as relações sociais na escola no prisma da formação humana, ou seja, a escola como espaço 

de resistência no esforço de traçar uma nova organização que contemple a mudança na 

estrutura escolar sedimentada, de forma que possibilite aos estudantes a aquisição da 

experiência social historicamente acumulada e culturalmente organizada (SAPELLI; 

MARIANO 2016). 

Dentre as peculiaridades próprias do contexto do campesinato existem as chamadas 

escolas ruurbanas que atendem sujeitos do campo e da cidade (GEHRKE, 2014), e que ainda 

contém particularidades distintas das escolas urbanas, no entanto, reúne aspectos sociais e 

culturais com características próprias, porém, oriundas de um constructo histórico que não a 
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excluem do contexto da totalidade. É na realidade concreta de duas escolas ruurbanas que 

concebem a indicação teórico metodológica da EdoC que concretizamos este estudo.   

No âmbito de nossa investigação com um total de 305 estudantes investigados, sendo 

211 da Escola (A), com idade de 10 a 19 anos referente a alunos do 6° ano do ensino 

fundamental II ao 3° ano do ensino médio; e 94 estudantes da Escola (B), com idade também 

de 10 a 19 anos que compreendem alunos do 6° ano do ensino fundamental II ao 3° ano do 

ensino médio, considerando que as duas escolas estimam o trabalho pedagógico com 

valorização do pertencimento cultural conforme as orientações normativas das diretrizes do 

campo, bem como a concepção pedagógica da EdoC configurada em seus respectivos PPPs, 

analisamos neste contexto, a partir das práticas e hábitos da leitura literária dos estudantes 

do campo, do ensino da literatura e do uso da biblioteca escolar e não escolar, a formação 

estético cultural imbricada neste sistema de ensino conforme se registra nos documentos 

oficiais, bem como em que medida a formação estético cultural está incluída na proposta de 

formação dos sujeitos. 

 

2.3.1   Identidade/Sociabilidade da Leitura Literária 

 

A escola do campo que concebe a perspectiva teórica da EdoC pretende fortalecer os 

povos do campo como sujeitos sociais e contribuir no processo de humanização do conjunto 

da sociedade a partir de suas lutas históricas, seu trabalho pautado no respeito à natureza e 

no trabalho valorativo como eixo da formação humana e sua cultura (CALDART, 2011). 

Assim, compreendemos a identidade dos sujeitos na esfera cultural, concebida na EdoC no 

sentido de valorização de identidade socioterritorial, a fim de superar as ideologias e 

estratégias do agronegócio, valorizando o trabalho organizado no campo como forma de 

subsistência e desenvolvimento das dimensões humanas (FERNANDES, 2010); valorização 

do sujeito político enquanto fração de classe, que promove pressão e reivindica direitos como 

a política educacional, políticas de  reforma agrária e de direitos coletivos, ou seja, uma 

pedagogia reflexiva acerca de relações sociais concretas em movimento a fim de consolidar 

a cidadania do sujeito do campo (CALDART, 2008); e culturalmente pela valorização do 

modo de vida próprio e inerentes aos sujeitos do campo com bases no trabalho, na 

solidariedade e coletividade, com respeito a diversidade e a história como modo de produção 

e reprodução do conhecimento (MST, 2013), o que implica para a escola garantir o acesso 
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ao conhecimento das ciências e artes elaborada historicamente, a fim de que se conheça e se 

aproprie da diversidade cultural e artística historicamente constituída.  

A identidade compôs nossa linha de pesquisa como ponto de partida na compreensão 

desta realidade particular, que compreendemos no âmbito da função social da escola. Nessa 

conotação, os estudantes do campo compreendem a importância configurada na identidade 

dos sujeitos? A escola pública e convencional do campo tem conseguido exercer sua função 

social ao definir-se como Educação Do Campo e não no campo?   

No conjunto das escolas investigadas, analisamos esta conotação pela variável “Eu 

me identifico como sujeito do campo” que aparece com frequência positiva dos 303 

respondentes, revelando que a identidade camponesa não é um fator imparcial para os 

estudantes, pois, em ambas as escolas 57,4% dos alunos se reconhecem como sendo sujeitos 

do campo, sendo 175 dos 303 entrevistados os que concordam totalmente com a premissa 

(CT); apenas 20,7% discordam totalmente (DT), ou 63 alunos; 7,2% se mantiveram neutros, 

ou seja, 22 estudantes não concordam e nem discordam (NC/ND); 12 alunos ou 3,9% 

discordam parcialmente (DP), e favorecendo a positividade desta enquete, 31 ou 10,2% 

sentem-se mais próximos desta premissa respondendo concordo parcialmente (CP). O 

quadro 01 apresenta os valores correspondentes conforme a representação gráfica 02, que 

compreende a questão de pertencimento sociocultural no conjunto das duas escolas 

investigadas. 

 

Quadro 1: Frequência relativa (%) da identidade no conjunto das escolas (A) e (B) 
EU ME IDENTIFICO COMO SUJEITO DO CAMPO? 
Mediana 
 

Moda 
 

Média Desvio 
Padrão 

Variância DT23 
 

DP 
 

NC/ 
ND 
 

CP 
 

CT 
 

Total 

5,00 5 3,78 1,651 2,726 20, 7% 3,9% 7,2% 10, 2% 57,4% 99.4 % 

                                                           
23 DT lê-se Discordo totalmente; DP discordo parcialmente; NC/ND nem concordo nem discordo; CP concordo 

parcialmente; CT concordo totalmente. 
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Gráfico 1: Pertencimento sociocultural no conjunto das escolas A e B 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Em uma verificação de ranking médio desta questão para mensurar o grau de 

concordância ou discordância relacionados a frequência das respostas a partir do software 

SPSS, obtivemos a média de 3,78 da totalidade dos dados, sendo medidos em escala ordinal 

de 1 a 5, ou seja, o resultado demonstra um fator positivo, porém a medida da média em 

escalas Likert é representado como valor de referência, um valor hipotético já que as 

respostas são apresentadas em medida ordinal, ou seja, existe nesse caso a tendência de o 

sujeito aproximar-se ou se afastar-se da ideia que a variável (questão) transmite, mesmo 

contando com um cálculo que identifica a medida de dispersão em torno da média calculada, 

que apontou ser de 1,65, e a possibilidade de desvio padrão de 2,72, medida que corresponde 

a proximidade de erro existente entre a média e os dados reais. Demonstramos estes cálculos 

devido à baixa proporção de erro, inferindo assim que a média calculada tem 

representatividade na base de dados, porém, a medida que melhor nos aproxima do valor 

real é a Moda e Mediana em que ambas, para esta variável, aparecem com a representação 

5, fator positivo, portanto, a resposta CT (concordo totalmente) é a que mais aparece no 

conjunto de dados, aqui apresentados pela medida da Moda, 57,4% das respostas, ou 175 do 

total de 303 respostas válidas, bem como esta mesma categoria de resposta é representada 

pela mediana como valor central na sequência de respostas coletadas.  

A pesquisa nesta variável, verificada na totalidade dos dados, demonstra que a 

formação caracterizada pelo pertencimento sociocultural tem sido bem estruturada na função 
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social das escolas, significando que os sujeitos admitem conhecer-se no mundo a partir de 

sua realidade social, o que possivelmente é realçado na escola pela diferença de uma 

educação no campo e DO campo.  

Em consonância com a reflexões de Arroyo; Caldart e Molina (2004), a concepção 

de EdoC é um processo sociopolítico e pedagógico que ultrapassa uma orientação de 

formação apenas escolar, assim a Educação Do Campo tem como pressuposto a valorização 

dos sujeitos sociais e o meio em que vivem, a proposta visa garantir uma educação vinculada 

à cultura do campesinato e suas necessidades humanas e sociais. Com esta conotação, 

analisamos os valores separados por escolas com a finalidade de analisar o desempenho 

individual das instituições nesta premissa. 

Identificamos na Escola (A) de 209 respostas válidas para a questão “Eu me identifico 

como sujeito do campo”, 110 se identificam com afinco como sendo sujeitos do campo, 

representando 52% das respostas válidas; 62 discordam completamente, representando 29% 

os estudantes que não se reconhecem como sujeitos do campo e 37 dos entrevistados 

sentiram-se inseguros em afirmar, totalizando 18% pois, 1% do total de alunos desta escola 

não respondeu a questão. 

 Dos 94 estudantes pertencentes à Escola (B), considerando que todos responderam 

esta questão, apenas 02% dos estudantes não se identificam completamente como sujeito do 

campo, somando Discordo totalmente com discordo parcialmente; 65 respondentes sentem-

se representados por esta categoria, sendo 69% dos entrevistados os que Concordam 

totalmente, e um total de 28 alunos demonstraram incertezas, representando 29% do alunado 

(NC/ND+CP). O gráfico 02 representa em porcentagens os valores mensurados em cada 

escola: 

 

Gráfico 2: Pertencimento sociocultural dos estudantes nas escolas (A);(B). 
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Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 
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Com os dados separados conseguimos enxergar a diferença neste posicionamento 

dos estudantes para cada escola. Por tratar-se de escolas ruurbanas é possível que esta 

diferença seja reflexo de crianças que respondam conforme a localização de sua casa, como 

por exemplo em área urbana, porém, ao não reconhecer o campo como a base do trabalho 

da comunidade, não reconhecendo sua própria função social nesta esfera, não perceber a 

relação que existe entre o trabalho do campo e sua própria família, inclusive em relações 

laborais, demonstra uma distância dos sujeitos com aquela esfera social.  

É justamente esta distância que acreditamos ser função da escola desmistificar a 

partir de práticas socialmente úteis que abarquem a comunidade em trabalhos cooperativos, 

atividades que estimulem a participação da comunidade no contexto escolar, e assim 

contribuir na formação política de reconhecimento de classe e luta por direitos, e 

esteticamente na produção de bens culturais.  

Com o pressuposto teórico de que a cultura, e suas expressões particulares, participa 

ativamente do conjunto de relações sociais de produção, e na estrutura social como um todo, 

e que instaura relações socias específicas análogas à natureza de sua atividade produtiva, 

consideramos as produções culturais singulares de um grupo social um processo que precisa 

ser entendido em sua autonomia e na articulação com outras esferas que compõem a 

sociedade (CALDART, 1987). 

Ao analisar as escolas de forma separada, percebemos uma diferença entre elas, no 

entanto os dados não são alarmantes, o que notamos foi uma escola bem constituída em sua 

função social, e a outra em processo, se constituindo neste caminho pois, apesar de haver 

diferenças, os dados são positivos.  

Em uma proposta educacional que vincula a cultura do povo e suas necessidades na 

perspectiva de formar um cidadão crítico, ao abordar a Omnilateralidade como perspectiva 

de formação, a formação humanística e política tornam-se indissociáveis, pois, a formação 

humanística em sentido estético ao desenvolvimento humano, congrega a preocupação com 

o ensino de literatura e a formação do leitor literário de forma que não se enfatize o 

pragmatismo de tornar os educandos aptos para o mercado de trabalho, em que a cultura é 

tomada como perspectiva utilitarista (QUEIROZ, 2015). Essa conotação é evidenciada nas 

DCEC/PR (2006) enfatizando a formação humanística “a educação do campo deve ter como 

fundamento o interesse por um modelo cujo foco seja o desenvolvimento humano”. 

(PARANÁ, 2006), assim o documento orienta o trabalho pedagógico no objetivo de 

conduzir os estudantes para o conhecimento de sua realidade a partir de conhecimentos 
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específicos de forma que conscientize sobre os fenômenos sociais na relação entre vida e 

trabalho. 

No contexto educacional é comum o entendimento de que o hábito de ler contribui 

para que a pessoa participe da sociedade de forma crítica e dinâmica (BRITTO, 2009), no 

entanto, dentre os desafios da escola do campo encontra-se a consolidação de uma pedagogia 

que conduza os sujeitos sociais do campo na compreensão da realidade pela práxis da 

formação humana, portanto, destacamos a relação didático-pedagógica entre o 

desenvolvimento da leitura e contexto educacional, ou seja, cabe-nos observar como são as 

relações de leitura neste ambiente social.  

Pretendemos compreender a existência da relação entre leitura literária e socialização 

cultural em esfera escolar, ou seja, como se constitui o comportamento de socialização da 

literatura nas escolas? Os estudantes socializam suas leituras, suas preferências literárias? 

Como eles se compreendem enquanto leitores?  

Com esta categoria de análise observamos a sociabilidade da leitura indicando a 

medida em que a socialização literária tem sido significativa no processo de formação 

considerando seu aspecto mediador, verificando como o estudante percebe sua formação 

leitora, a compreensão de si enquanto leitor nas relações sociais e culturais e a dinâmica de 

leitura que se constitui nessas relações. 

Compreendemos a cultura como mediadora do processo de formação, pois o processo 

de ensino aprendizagem não ocorre linearmente como numa relação direta, mas é mediada 

pela cultura, e esta organização do meio interfere nas condições de formação (VYGOTSKY, 

1991b). Nesse sentido, compreendemos a questão “identidade”, característica fortemente 

realçada pela EdoC, na esfera das funções sociais da escola, como um elemento a ser 

constituído pelo conjunto e dinâmica escolar, na cultura escolar inclusive nas práticas sociais 

de leitura. Assim, analisamos as questões que apresentam os aspectos sociais que 

empreendem a leitura dos estudantes das escolas do campo. Categorizamos como 

sociabilidade da leitura as questões “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor?”; 

“Meus amigos pensam que ler é divertido?”; “Eu conto para meus amigos sobre os bons 

livros que eu leio?”; “Eu convivo com pessoas que gostam de ler literatura?”; e “Pessoas que 

leem bastante são interessantes?”. A análise estatística descritiva da moda e mediana desse 

conjunto aparece conforme a tabela 01: 
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Tabela 1: Moda e Mediana da categoria Sociabilidade da leitura literária. 
 

 

Meus amigos 
pensam que eu 

sou um bom 
leitor? 

Meus amigos 
pensam que ler 

é divertido? 

Eu conto para 
meus amigos 
sobre os bons 

livros que 
leio? 

Eu convivo com 
pessoas que 
gostam de ler 

literatura? 

Pessoas que leem 
bastante são 

interessantes? 

Mediana 3,00 3,00 2,00 4,00 5,00 

Moda 1 1 1 5 5 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A partir da medida Moda e Mediana na totalidade das respostas, ou seja, 

considerando a soma das respostas entre as duas escolas, percebemos que os estudantes 

compreendem a importância da leitura literária em seu valor de propriedade intelectual 

devido a alta positividade da questão “Pessoas que leem bastante são interessantes” retratada 

em CT (concordo totalmente), sendo esta a resposta que mais aparece na conjuntura dos 

dados (Moda), e também por se manter nessa mesma categoria de resposta a estatística que 

representa o ponto divisor dos dados (Mediana).  

Também se apresenta em fator positivo a questão “Eu convivo com pessoas que 

gostam de ler literatura” que obteve como resposta mais frequente o CT (concordo 

totalmente), e tem seu ponto divisor na resposta CP (concordo parcialmente), demonstrando 

que os estudantes, em geral, relacionam-se com pessoas que apreciam o texto literário em 

seu meio social. No entanto, na contramão deste relacionamento positivo, quando 

questionados sobre a fruição literária no convívio de amigos pela variável “Meus amigos 

pensam que ler é divertido?”, esta variável apresentou como resposta mais frequente o DT 

(discordo totalmente) balizados em NC/ND (nem concordo, nem discordo), ou seja, 

demonstraram não haver uma posição definida, com tendência a negatividade. Nesta mesma 

conjuntura aparece a variável que demonstra a compreensão de si enquanto sujeito leitor no 

convívio social, articulada na questão “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor?” 

com Mediana 03 demonstrando neutralidade, e Moda 01, referindo-se a DT, ou seja, de 

forma geral, no conjunto dos dados, os estudantes partem de uma esfera de neutralidade para 

a discordância ao analisar-se como bom leitor.  

A questão “Eu conto para meus amigos sobre os bons livros que eu leio?” é 

considerada nesta análise a variável balizar da categoria, e apresentou números ainda mais 

negativos, sendo a resposta mais frequente a DT, ponderando entre DT e DP representados 
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pela Mediana 02, assim, em análise geral dos dados, a estatística demonstra que os estudantes 

não tem como hábito dialogar sobre as leituras que efetivam apesar de conviverem com 

leitores e considerarem esta prática interessante. Para adentrar neste posicionamento inverso 

analisamos os dados que ponderaram negativamente neste conjunto de variáveis com maior 

profundidade, e para tal apresentamos os valores mensurados em frequência relativa (%) do 

conjunto de variáveis que constituem a categoria “sociabilidade da leitura literária” no 

conjunto das escolas. Os dados da categoria estão dispostos no gráfico 03. 

 

Gráfico 3: Proporção relativa (%) da categoria sociabilidade da leitura.   

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Neste conjunto de dados, a questão “Eu conto para meus amigos sobre os bons livros 

que leio?” é considerada a variável balizadora para o tratamento dos dados qualitativos 

ordinais, pois, condensa a característica qualitativa do conjunto, ou seja, demonstra a postura 

de convívio social do respondente a partir dos livros que lê.  

Analisando essa variável isolada do conjunto das questões, mas, no conjunto das 

escolas, obtemos um  alto índice de discordância, e tendência negativa com a medida da 

Moda representando a resposta DT, sendo esta a resposta que mais se apresentou na 

totalidade dos dados, com 126 discordâncias das 305 respostas, e a medida Mediana em DP 

representando que a frequência das respostas partiu dos níveis negativos da questão. 

Totalizando, foram 126 respostas em DT; 30 DP; 29 NC/ND; 25 CP e 95 CT.  
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Com esta análise, de forma geral, percebemos que falta interação literária entre os 

estudantes se pensarmos que das 305 respostas apenas 95 estudantes dialogam sobre suas 

leituras, e representam pouco mais de 31% da totalidade, e 25 estudantes tem tendência a 

conversar, ou quase 9%, analisando pela escala Likert a frequência com que essa atividade 

é realizada. No entanto, temos uma ampla diferença de respondentes se considerarmos que 

na Escola (A) são 211 estudantes que respondem o questionário, e na Escola (B) são 94 

respondentes. Esta diferença pode se evidenciar ao considerarmos que a instituição com 

maior número de respondentes tende a preponderar na análise já que na totalidade dos casos, 

a Escola (A) tem a representatividade dos dados em 69,2%, e a Escola (B) de 30,8%. Sendo 

assim consideramos avaliar essa variável separada por escola, a fim de observar a existência 

de diferenças em relação a totalidade dos casos. O gráfico 04 apresenta os valores 

percentuais da variável “Eu conto para meus amigos sobre os bons livros que eu leio?” 

separados por escola. 

  

Gráfico 4: Relação percentual entre as escolas para a variável independente da categoria sociabilidade da 

leitura. 

 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A partir do gráfico percebemos a diferença de comportamento dos estudantes em 

relação a esta variável para cada escola. Proporcionalmente a Escola (B) apresenta um índice 

mais elevado de estudantes que socializam suas leituras, uma diferença de quase 15% na 

relação das duas escolas para a questão CT, e de 6,6% para a questão CP, totalizando em 

21,6 pontos percentuais de diferença entre as escolas na frequência positiva da variável.  

Em números absolutos, para a Escola (A) os que concordam integralmente são 56 

sujeitos de 211, ou seja, na relação proporcional 211 equivale a 100%, e 39 de 94 estudantes 

na Escola (B) concordam totalmente, para os que concordam parcialmente são 13 estudantes 
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da Escola (A) e 12 na Escola (B). Dos alunos que se mantiveram na neutralidade 

respondendo nem concordo, nem discordo, foram 17 na Escola (A) e 12 na Escola (B), para 

a resposta discordo parcialmente, na Escola (A) 22 alunos marcaram esta alternativa, 

enquanto na Escola (B) apenas 8 alunos discordam parcialmente. Os que discordaram 

totalmente da questão foram 103 estudantes de 211 na Escola (A), ou seja, não conversam 

sobre os livros que lê, enquanto na Escola (B) 23 estudantes dos 94 discordam totalmente.  

Apesar da diferença entre as escolas, em que os valores da categoria Moda analisado 

por instituição pondera em CT ou categoria 05 de resposta para a  Escola (B), e DT ou 

categoria 01 para a Escola (A), o que notamos na análise detalhada dos dados é uma 

frequência mais positiva na variável para uma instituição em relação a outra, assim, os 

números demonstram que o diálogo sobre as leituras efetivadas desses estudantes estão 

melhor desenvolvida em relação ao outro conjunto escolar, e não necessariamente que os 

estudantes têm socializado suas leituras como prática habitual, ou seja, de forma geral, os 

estudantes ainda mantêm uma baixa frequência de socialização leitora. 

Ao analisarmos a frequência negativa da questão, a diferença é de 0,4 pontos 

percentuais entre as escolas (A) e (B) no que tange a Discordo totalmente e de 1,9 pontos 

percentuais para a resposta Discordo parcialmente na relação entre as escolas, ou seja, no 

conjunto das escolas, apesar de a Escola (B) apresentar uma perspectiva mais positiva, 

contrária à perspectiva de tendência mais negativa observada na Escola (A), em relação a 

constituição do diálogo dos estudantes sobre as leituras que efetivam, em medidas 

proporcionais em que para cada instituição o número de respondentes equivale a 100%, a 

diferença de pontos percentuais na esfera negativa é relativamente pequena, ou seja, giram 

na mesma proporção, assim, os valores mensurados demonstram que a interação literária 

entre os estudantes, ainda precisa ser fomentada.  

Com esta leitura dos dados os valores demonstram que a Escola (B) tem uma 

dinâmica social literária melhor elaborada em relação a Escola (A), ou seja, é possível que o 

pertencimento sociocultural analisados anteriormente, tenha relação na dinâmica de 

socialização dos indivíduos, aqui analisados a partir da dinâmica de relações leitoras, já que 

em ambas as variáveis a Escola (A) apresenta valores mais próximos do negativo enquanto 

a Escola (B) apresenta valores mais positivos,  considerando também que a práxis 

pedagógica pretendida pela Escola (B) é de interligar os valores da cultura campesina com 

a dimensão universalista de conhecimento a partir da prática socializada.  

Sobre esta dinâmica de relação cabe-nos ressaltar que pela análise do PPP da Escola 

(B) identificamos o uso de material didático pedagógico de iniciativa do MST que tem como 
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objetivo educar para a participação social, ou seja, aproxima as funções sociais escolares do 

processo de transformação social a partir de práticas sociais e conhecimento da realidade 

sociocultural.  

Com essa proposta, a instituição definiu porções da realidade que colabora na 

organização do ensino a partir de temas socialmente significativos em que se possa estudar 

as dinâmicas das relações em diferentes aspectos de uma mesma realidade, e nesse sentido 

educar para a interpretação dialética da realidade. (PARANÁ, 2016). 

A porção da realidade intitulada Movimentos Sociais e Lutas nos permite perceber 

um trabalho voltado na linha da Pedagogia do Movimento em que aos movimentos sociais 

são atribuídos o duplo sentido educativo: ser sujeito da intencionalidade pedagógica e ser 

instrumento da educação ou formação humana, ou seja, é na própria dinâmica social em que 

as pessoas estão inseridas como sujeitos de práticas sociais da sociedade, comunidade a que 

pertencem e acontecem, que são levadas em contato no conjunto das reflexões e práticas 

pedagógicas (CALDART, 2000). 

 

É este contexto de discussão pedagógica que abre espaço para se refletir sobre a 

dimensão educativa do trabalho, mas também da produção cultural, dos 

movimentos sociais, dos processos tecnológicos [...] Destas, acredito que foi a 

reflexão sobre a dimensão educativa das práticas produtivas, e do trabalho como 

princípio educativo, a que mais especificamente contribuiu até o momento para a 

compreensão da pedagogia das práticas sociais [...] (CALDART, 2000,p 201. 

grifos da autora) 

 

O trabalho, a produção cultural e a interação da realidade com os conteúdos escolares, 

tais prerrogativas da EdoC, são notadamente realçadas nos documentos da Escola (B). Na 

relação direta com a língua materna o documento salienta a importância de a escola pública 

ofertar espaço para as práticas de linguagem que possibilite o estudante interagir na 

sociedade, e nessa perspectiva os estudantes precisam estar preparados para interagir com 

todas as formas de discursos: 

 

Desse modo, é primordial que a escola se torne um espaço que promova, por meio 

de uma gama de textos com diferentes funções sociais, o letramento do educando, 

para que ele se envolva nas práticas do uso da língua, quer seja de leitura, oralidade 

e escrita. Assim, a Língua Portuguesa como fonte inesgotável de recursos tanto na 

oralidade como na escrita, deve ampliar o universo do educando, tornando-o 

cidadão culto e conhecedor das regras que envolvem a dinâmica da nossa língua, 

como objeto de estudo e aprendizado da língua (PARANÁ, 2016, p. 52). 

 

Resumidamente podemos considerar diferenças no traço cultural que corresponde à 

socialização da leitura literária nos dois ambientes sociais analisados, a partir dos indicativos 
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dessa questão que é a variável independente do conjunto de questões que categorizamos 

como sociabilidade da leitura literária, no entanto, a dinâmica de relações sociais que 

empreendem a literatura ainda é baixa, até o momento observada pelo diálogo que os 

estudantes constituem sobre literatura, mesmo com as considerações positiva dos estudantes 

sobre as outras questões que envolvem a categoria como, por  exemplo, considerar 

interessantes as pessoas que leem bastante, portanto, a fim de adentrar nas questões que 

ponderaram negativamente e verificar suas influências, observamos separado por escolas a 

variável “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor?” que obteve Moda 1 e Mediana 

3. No gráfico 05 apresentamos os valores em proporção relativa desta variável. 

 

Gráfico 5: Relação percentual entre as escolas para a variável “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor” 

da categoria sociabilidade da leitura. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Pela distribuição em proporção relativa (%), observamos que os estudantes da Escola 

(B), tem uma avaliação um pouco mais positiva na compreensão de si enquanto leitor, uma 

diferença de 10,4 pontos percentuais para a resposta CT, e de 15,8 pontos percentuais para 

CP, ou seja, na categoria de resposta CP, a proporção é de mais da metade dos alunos da 

Escola (B) em relação aos estudantes da Escola (A). Em números absolutos são 43 estudantes 

da Escola (A) que se compreendem como bons leitores perante os amigos, e 29 sujeitos da 

Escola (B). Na categoria CP são 25 alunos da Escola (A) e 26 da Escola (B), assim, divididos 

por instituição representam 32,2% participantes da esfera positiva da escala na Escola (A), e 

58,3% participantes da esfera positiva da escala na Escola (B) totalizando os respondentes 

em 100% e considerando as respostas Concordo Totalmente e Concordo Parcialmente. 
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Para a categoria DT, apresentada como a resposta mais frequente no conjunto das 

escolas, a diferença é grande, de 15,5 pontos percentuais entre as escolas, ou seja, 

proporcionalmente a Escola (B) tem pouco menos da metade dos respondentes nesta 

categoria de resposta (sendo 94 = 100% na Escola B; e 211 = 100% na Escola A), 

modificando os valores de Moda na análise individual das escolas, assim a resposta mais 

atribuída no conjunto dos dados da Escola (B) é CT com 29 estudantes respondendo esta 

categoria, representantes de 30,8% dos alunos desta escola,  e na Escola (A) a Moda continua 

sendo representada por DT, com 30,3% de respostas nessa categoria ou 43 estudantes em 

representação absoluta. 

Para a resposta DP, a diferença é de 2,7 pontos percentuais entre as escolas, assim, 

na esfera negativa da escala, das 303 respostas válidas são 78 estudantes ou pouco mais de 

25% deles que não se consideram bons leitores perante os amigos na totalidade dos casos, 

sendo 64 da Escola (A) e 14 da Escola (B), discordam parcialmente 35 alunos no total das 

escolas, representando 11,5% do total de respostas sendo 26 estudantes da Escola (A) e 09 

da Escola (B), ou seja, totalizam a esfera negativa 37,1% do alunado mas, que divididos por 

instituição representam 42,6% de estudantes da Escola (A), e 24,4% de estudantes da Escola 

(B), considerando que 211 é igual a 100% para a Escola (A), e 94 é igual a 100% para a 

Escola (B). 

A resposta NC/ND aparece como Mediana no conjunto das respostas, e mantém uma 

diferença pequena de 7,1 pontos percentuais entre as duas instituições, uma espécie de nota 

de corte das respostas apresentadas. Em valores absolutos são 51 estudantes da Escola (A) 

que nem concordam nem discordam sobre a representação de si como bons leitores perante 

os amigos, representando 24,17% dos alunos desta escola, e 16 estudantes da Escola (B) que 

representam pouco mais de 17% de seus entrevistados. 

 Com a análise dividida por instituição percebemos que ainda existe diferença na 

relação de leitura entre os sujeitos. Das variáveis analisadas até o momento podemos afirmar 

que existe uma dinâmica de socialização leitora melhor elaborada que a outra no âmbito 

particularizado das instituições, nossa proposta aqui é evidenciar a consistência da pedagogia 

de leitura empreendida nas escolas, que em suma, devido as proporções de valorização 

cultural e trabalho como princípios pedagógicos com consistência na prática social e funções 

sociais da escola como balizadoras dos documentos da Escola (B), tal dinâmica por ser 

propulsora da cultura e trabalho como mediadores do processo de formação, tais elementos 

podem influir no processo pedagógico, seja pela gestão compartilhada em que os estudantes 

participam ativamente como coletivo, seja pela fluência dos núcleos setoriais, justificando 
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assim seus números, no entanto, tal afirmação demanda de mais investigações que apurem 

os dados referentes a este ambiente social e a prática pedagógica decorrente deste princípio. 

Ainda, porém, analisando o perfil de leitura dos estudantes das escolas do campo na 

categoria de socialização, com a finalidade de compreender as características psicossociais 

que envolvem o meio da socialização literária, como demonstramos os valores por escolas 

separadas na variável “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor” apresentamos esta 

mesma análise para a questão “Meus amigos pensam que ler é divertido?” que obteve os 

valores para Moda na categoria 01 ou DT e Mediana 03 ou NC/ND, considerando aqui o 

conjunto dos dados. O gráfico 06 apresenta os valores relativos percentuais desta variável 

na individualização das instituições. 

 

Gráfico 6: Relação percentual entre as escolas para a variável “Meus amigos pensam que ler é divertido?” da 

categoria sociabilidade da leitura. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Na individualidade das escolas, o gráfico nos permite compreender pequenas 

diferenças na compreensão desta variável pelos estudantes de cada instituição. A categoria 

que aparece com distorção mais significativa é a CP, que proporcionalmente falando, tem 

um indicativo de quase o dobro de representação nesta resposta para a Escola (B), 

considerando que 211 alunos da Escola (A), refere-se a 100%, e 94 alunos na Escola (B) 

refere-se a 100%.  Já a categoria CT apresenta uma diferença de apenas 2,4 pontos 

percentuais na relação proporcional entre as escolas.  

Na categoria negativa da escala a diferença entre as escolas é de 6,34 pontos 

percentuais para DT e 3,39 para DP mantendo um alto índice de respostas em ambas as 

escolas na esfera negativa sobre atribuir a leitura como divertimento no círculo social. 

Individualmente a Escola (B) apresenta duas representações para a Moda, com 24,46% para 
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DT e o mesmo valor para CP, e para a Escola (A) o valor de moda não se altera, continua 

representada pela categoria DT com pouco mais de 30% de respostas nessa categoria.  

O que de fato extraímos desta análise é um comportamento neutro dos estudantes ao 

ponderar sobre a literatura como divertimento à ser socializado nas relações pessoais, a 

distribuição de respostas entre todas as alternativas demonstram a insegurança dos sujeitos 

ao se posicionarem nesta questão, e corrobora com este indicativo a análise efetivada na 

questão “Eu conto para meus amigos sobre os bons livros que eu leio” que ponderou 

negativamente no conjunto dos dados com Moda 1 ou DT, e Mediana 2 ou DP, ou seja, a 

prática de socializar leituras, de uma forma geral, é algo à ser fomentado para a promoção 

de leitores, sem descaracterizar o objetivo do letramento literário, que é formar um leitor que 

seja capaz de se inserir em uma comunidade, manipular seus instrumentos culturais e 

construir um sentido para si e para o mundo (SOUZA; COSSON, 2011). 

Ao atribuirmos a literatura no âmbito das relações sociais a partir de práticas 

socializadas de leitura e produção literária, o professor enquanto sujeito mediador desta 

prática, deve promover este diálogo constantemente em projetos mais ousados de leitura que 

factualmente integre a socialização da leitura entre os estudantes. 

Nesta análise percebemos diferença no comportamento dos alunos para cada 

ambiente escolar na compreensão de si enquanto leitores, no entanto não descartamos a 

hipótese de que a atribuição da leitura por prazer tem interferência na compreensão de si 

enquanto leitor, ou seja, a  interação entre os sujeitos devido as leituras que efetivam por 

fruição, relaciona-se com a possibilidade de o sujeito perceber-se como um bom leitor? 

Para perceber a dinâmica desta relação nas escolas investigadas tratamos os dados 

das variáveis de forma correlacionada, com o cruzamento das variáveis “Meus amigos 

pensam que ler é divertido?” com “Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor” 

pretendemos averiguar a correspondência de uma variável na outra com a finalidade de 

perceber se os alunos que compreendem a leitura como divertimento no âmbito social, 

compreendem a si próprios como bons leitores. O quadro 0224 apresenta os valores obtidos. 

 

 

 

                                                           
24 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas. 
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Quadro 2: Correlação de variáveis “Meus amigos pensam que ler é divertido?” com “Meus amigos pensam que 

eu sou um bom leitor” 

 
Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor? Total 

Não resp. DT  DP  NC/ ND  CP CT   

Meus 
amigos 
pensam 
que ler é 
divertido? 

N resp. 1 1 0 0 0 1 3 

DT 0 23 14 21 11 19 88 

DP  0 16 5 11 10 6 48 

NC/ND 0 15 3 15 11 10 54 

CP  0 9 5 6 9 19 48 

CT 1 14 8 14 10 17 64 

Total 2 78 35 67 51 72 305 
        

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Na correlação utilizamos os valores absolutos obtidos em cada variável, os números 

em cor verde representam a totalidade em cada categoria de resposta para cada questão, em 

preto são os questionários que não apresentam resposta, na cor azul apresentamos os valores 

para cada categoria de resposta assim como em vermelho, no entanto, no eixo diagonal, os 

números em vermelho representam o resultado da correlação.  

As respostas nas duas variáveis coincidem em DT em 23 respostas, ou seja de 64 

alunos da Escola (A) e 14 alunos da Escola (B), totalizando 78 que responderam discordar 

completamente da premissa de ser um bom leitor perante os amigos, 23 deles também não 

acreditam que os amigos achem a leitura uma atividade prazerosa, sendo que no total dessa 

variável individualmente a resposta DT aparece para 65 alunos da Escola (A), e 23 estudantes 

da Escola (B), totalizando 88 respostas em discordo totalmente. Complementando os dados, 

dos 78 que discordam totalmente da premissa dos amigos o perceberem como bom leitor, 16 

deles discordam parcialmente que os amigos percebem a leitura como divertido, 15 

mantiveram-se neutros, 9 concordam parcialmente e 14 concordam totalmente. Ou seja, a 

maioria dos alunos que não se compreende como bom leitor perante os amigos, também não 

atribui que os amigos enxerguem a leitura como divertimento. 

Se observarmos a categoria CT, 72 estudantes disseram concordar totalmente de que 

os amigos o percebem como bom leitor, e 64 disseram concordar totalmente na atribuição 

dos amigos da leitura como divertimento, um total de 136 questionários com atribuição 

positiva pelo menos em uma das variáveis. Dos 72 questionários que atribuíram a si a 

possibilidade de ser um bom leitor perante os amigos, 17 atribuem a leitura como diversão 

para os amigos, 19 tem tendência positiva respondendo CP, 10 não tinham opinião definida, 

06 discordaram parcialmente, e 19 discordaram totalmente. Nesta análise as categorias 

positivas têm preponderância se considerarmos CT e CP, mas, não são valores muito 
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significativos já que DT e DP obtém índice aproximado, no entanto podemos considerar que 

as variáveis, caracterizam influência no aspecto de socialização de leituras.  

Os que discordam parcialmente ao considerar-se bom leitor perante os amigos, são 

35 no total, sendo 26 da Escola (A), e 9 da Escola (B). Desses 35 estudantes que discordam 

parcialmente, 05 deles também discordam parcialmente que os amigos atribuem a atividade 

de leitura como divertimento, 14 negam completamente, 03 se mantiveram neutros, ou não 

souberam responder, 05 concordaram parcialmente, e 08 concordaram totalmente que os 

amigos pensam que ler é algo divertido. Esta análise indica que quem define-se parcialmente 

como bom leitor na perspectiva dos amigos, também não tem clareza na atribuição da leitura 

como algo divertido em seu meio social. 

Para não nos determos na descrição das análises, em suma, consideramos a partir dos 

dados do quadro, que as relações não são equidistantes, ou seja, uma variável tem relação na 

outra. O convívio social tem representatividade em como o sujeito se compreende no mundo, 

assim, quanto melhor o indivíduo se compreende como leitor na ótica social, quanto mais 

atribuições da leitura como positiva em seu meio de convivência, a tendência é de melhora 

na sua relação com o livro. 

De forma geral esta categoria de análise demonstra que os alunos admitem a literatura 

como instrumento importante de formação, atribuem valor cognitivo nesta prática, e 

atribuem como interessantes as pessoas que tem o hábito da leitura, porém, na contramão do 

raciocínio, as práticas pessoais de leitura categorizadas em âmbito social, ou seja, a forma 

com que eles relacionam a leitura na convivência com outras pessoas foi pormenorizada. 

Quando analisamos esta postura individualizando as escolas, percebemos diferenças que 

demonstram uma dinâmica um pouco mais engajada que a outra, e uma valorização também 

maior deste grupo atribuída às relações proporcionadas pelo ato de ler literatura, o que reitera 

a importância da sociabilidade literária no desenvolvimento do sujeito.  

Assim, compreendemos a literatura no âmbito escolar, enquanto estratégia 

processual, elemento que permite ao sujeito compreender sua razão de ser no mundo 

(SILVA, 1993), bem como objeto semântico, que por seu elemento expressivo e dialógico  

transcende a uma simples troca de informação (BAKHTIN, 2006), ou seja, no processo de 

formação humana e desenvolvimento cognitivo, a obra literária fornece ao leitor um universo 

de informações que lhe permite reexaminar a própria realidade concreta, ultrapassando os 

limites curriculares de conhecimento. 

Atribuindo as características culturais no processo de formação do leitor em que 

leitura e conhecimento fazem parte do mesmo quadro global de operações simbólicas, uma 
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relação fragmentada da cultura como conhecimento de mundo, não conseguirá exercer 

inspiração para práticas de leitura (PERROTI, 1990), assim, a escola deve considerar a 

importância da diversidade literária como forma de apreensão do conhecimento e a presença 

de professores e comunidade em relações sociais como agentes no descobrimento e apego à 

leitura, assim, o contágio, incorporado em projetos de leitura que articule professores e 

estudantes, vislumbram a leitura em movimento, em dimensão participativa, ou seja, a 

prática socializada da leitura (COLOMER, 2007). 

A interação dialógica entre texto e leitor não se desvincula da experiência humana 

(BAKTHIN, 2006), e o sujeito enquanto ser social, tem sua personalidade configurada pela 

estrutura do desenvolvimento histórico em que situa seu grupo social (VYGOTSKY, 2004), 

é nessa premissa que reiteramos que as práticas de leituras compartilhadas devem ser 

fortalecidas no âmbito da função social da escola em conjunto à valorização cultural, 

considerando que esta é uma prerrogativa intrínseca à EdoC. 

No contexto escolar essa sociabilidade pode ser fomentada com atividades de 

animações literárias, utilização da biblioteca como espaço de lazer e atividades culturais, 

dentre elas a possibilidade de organizar a produção e autoria dos estudantes enquanto 

sujeitos-atores, característica apresentada por Gehrke (2014). Neste sentido buscamos 

compreender a dinâmica do trabalho escolar desenvolvido em prol da leitura e biblioteca 

observando sua interação.  

 

2.3.2    Leitura Literária na Escola 

 

Com a compreensão de atividades escolares que podem contribuir no 

desenvolvimento social da leitura literária, analisamos a dinâmica das relações de atividades 

de leitura proporcionada pelas escolas. Categorizamos esta análise no conjunto de variáveis 

que correspondem à “Leitura Literária na Escola” articulando as questões: “Meu professor 

costuma me perguntar sobre o que eu tenho lido?” “Meu professor usa textos literários em 

sala de aula?” “Meu professor pede para eu fazer leitura literária em casa?” “Utilizo com 

frequência a biblioteca da escola?” “Gosto de emprestar e ler os livros da biblioteca da 

escola?” “Existem atividades de animação da leitura literária na biblioteca da escola?” 

A análise estatística da moda e mediana com os valores relativos proporcionais (%) 

desse conjunto de variáveis estão dispostos na tabela 02: 
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Tabela 2: Estatística conjunta em Moda, Mediana e frequência relativa (%) da categoria Leitura Literária na 

Escola. 

Item 
Mediana Moda  DT DP NC/ 

ND 
CP CT 

Meu professor costuma me perguntar sobre o que eu 
tenho lido? 

 
3,00 

 
5 

  
29,8% 

 
11,8% 

 
12,8% 

 
10,8% 

 
34,4% 

Meu professor usa textos literários em sala de aula?  
5,00 

 
5 

 
2,3% 

 
4,9% 

 
10,2% 

 
18% 

 
64,3% 

Meu professor pede para fazer leitura literária em 
casa? 

 
5,00 

   
5 

 
14,10% 

 
3,9% 

 
10,5% 

 
14,4% 

 
56,7% 

Utilizo com frequência a biblioteca da escola?  
3,00 

 
5 

 
15,4% 

 
20% 

 
22,3% 

 
17,7% 

 
23,6% 

Gosto de emprestar e ler os livros da biblioteca da 
escola? 

 
4,00 

 
5 

 
15,7% 

 
12,8% 

 
11,8% 

 
13,4% 

 
45,2% 

Existem atividades de animação da leitura literária 
na biblioteca da escola? 

 
2,00 

 
1 

 
42,6% 

 
13,4% 

 
13,1% 

 
7,2% 

 
22,6% 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Deste conjunto de questões podemos extrair que os professores têm proporcionado 

situações de leitura enquanto processo. Existe linearidade nas medidas de Moda e Mediana 

das questões que abordam o sujeito professor. Das três variáveis que questionam o 

comportamento dos professores ante a leitura dos alunos, apenas a questão “Meu professor 

costuma me perguntar sobre o que eu tenho lido” aparece com a mediana na categoria 03 

representando NC/ND, ou seja, a atribuição de respostas ponderou da neutralidade (Mediana 

3 ou NC/ND) para a positividade, representado pelo valor de Moda, significando que a 

categoria CT foi a resposta mais apresentada pelos estudantes. As demais variáveis que 

relacionam atuação do professor na dinâmica de leitura dos alunos apresentaram medidas de 

Moda e Mediana na categoria 5 de respostas, representando CT. 

Os valores absolutos e relativos desta variável “Meu professor costuma me perguntar 

sobre o que eu tenho lido?” no conjunto das duas escolas, considerando que 304 estudantes 

responderam a questão, são de 105, ou 34,4% do total de alunos concordando completamente 

de que são questionados sobre o que leem pelos professores; 33 ou 10,8% concordam 

parcialmente; 39 ou 12,8% mantiveram-se neutros; 36 ou 11,8% discordam parcialmente; e 

91 ou 29,8% discordam totalmente, ou seja, apesar de esta variável ter apresentado valores 

mais distintos em relação as outras variáveis que denotam a presença do professor de forma 

direta, os dados apresentados ainda são positivos, demonstrando que existe atuação dos 

professores em relação à leitura dos estudantes.  

A concepção de leitura abordada nas DCLP (2008) transmite a ideia de interatividade 

da leitura como uma atividade social, na abordagem sociointeracionista a atividade de leitura 

na escola deve estar conectada aos interesses do aluno e ao objetivo proposto pelo professor, 
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assim, as práticas no âmbito do ensino de literatura devem ser desconfiguradas do processo 

de decodificação das ideias apresentadas pelo autor, pois nessas condições, a leitura na 

escola ocupa a função de pretexto para exercício de regras gramaticais e produções literais 

que estimulam um determinado gênero discursivo porém, desconfigurado de uma prática 

valorativa (LAJOLO, 1984). 

Com o entendimento empreendido pela análise anterior, em que não notamos uma 

presença significativa na sociabilidade da literatura, antes de admitirmos os valores 

atribuídos na análise do professor como mediador e motivador literário na esfera puramente 

positiva, verificamos pela correlação de variáveis, se a atribuição que os estudantes fazem 

sobre as leituras indicadas pelo professor, correspondem às expectativas de formação do 

leitor crítico indicado por Lajolo (1984) no âmbito literário. Esta correlação compreende as 

variáveis da categoria preferências literárias “O mais importante de ler literatura é para 

conhecer e criticar o mundo” com “As leituras que meu professor utiliza em sala de aula são 

interessantes”. A correlação está apresentada no quadro 0325: 

 

 Quadro 3: Correlação das variáveis “As leituras que meu professor utiliza em sala de aula são interessantes?” 

com “O mais importante de ler literatura é para conhecer e criticar o mundo?” 

 

O mais importante de ler literatura é para conhecer e criticar o 
mundo? 

Total N. Resp. DT DP NC/ND CP CT  

As leituras 
que meu 
professor 
utiliza em sala 
de aula são 
interessantes 

DT  0 2 1 0 1 5 9 

DP  0 1 4 0 2 10 17 

NC/ ND 0 5 6 11 8 13 43 

CP 0 5 5 11 10 40 71 

CT  
1 15 3 11 30 105 165 

Total 

1 28 19 33 51 173 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Notamos uma inferência muito positiva na questão “O mais importante de ler 

literatura é para conhecer e criticar o mundo” em que a medida de Moda e Mediana aparecem 

na conjuntura 05 ou CT. Nesta relação apenas 28 estudantes não compreendem a literatura 

como forma de conhecer e ponderar sobre questões análogas à sociedade, e dentre eles, 

                                                           
25 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas. 
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pouco mais da metade ainda consideram as leituras empreendidas pelo professor como 

interessantes. Os que discordam parcialmente sobre a literatura empreender uma forma de 

conhecer o mundo são 19 na totalidade das escolas, 03 deles consideram as leituras utilizadas 

pelo professor como interessantes, 05 concordam parcialmente, 06 mantiveram-se neutros, 

04 discordam parcialmente e apenas 01 discorda totalmente. Dos que não tinham uma 

posição definida sobre o empreendimento da literatura, somando 33 alunos, nenhum atribui 

os textos do professor na esfera negativa da escala Likert, sendo 11 estudantes que atribuem 

esta prática da ponderação neutra a totalmente positiva em cada categoria de resposta.  

Já os números da categoria positiva da escala em ambas as variáveis são animadoras, 

constituem 51 estudantes que concordam parcialmente sobre a literatura permitir o 

conhecimento do mundo e dentre eles, 30 concordam totalmente com as leituras que o 

professor utiliza em sala, 10 concordam parcialmente, 08 mantiveram-se neutros, 02 

discordaram parcialmente e apenas 01 discorda completamente que as leituras sejam 

interessantes. Na categoria CT da escala são 173 estudantes concordando que a literatura 

permite conhecer e criticar o mundo, dentre eles 105 concordam totalmente sobre as leituras 

proporcionadas pelo professor, e 40 concordam parcialmente, ou seja, a esfera positiva da 

escala é representada por 47,69% dos estudantes, e representam a esfera negativa 4,91% dos 

respondentes, desconsiderando os que mantiveram-se neutros. 

Com essa análise e considerando a baixa significância do erro padrão, consideramos 

pertinente a hipótese de aproximação das variáveis, ou seja, compreendemos que a atribuição 

dada pelos estudantes sobre a literatura, condiz com a receptividade que os mesmos dão às 

leituras que o professor utiliza em sala de aula, é ainda mais feliz a observação de que os 

alunos demonstram, em síntese geral, apreciar as leituras fornecidas pelos professores, assim 

como podemos absorver, a partir do posicionamento deles sobre a obra literária em 

correlação com as leituras recomendadas pelo professor, que os textos literários utilizados 

em aula, tem abrangência além de tarefas gramaticais e interpretação autoral, ou seja, a 

enquete revela que o trabalho dos professores superam a utilização de textos literários com 

finalidade de compreender a língua portuguesa, bem como não limitam a utilização da obra 

com a finalidade de aferir o juízo de valor meramente autoral.  

Uma abordagem mais específica sobre o trabalho realizado pelo educador com obras 

literárias, e os trabalhos que englobam a biblioteca da escola são apresentadas no item 2.3.6 

que analisa e enquete realizado com os alunos em conjunto com a entrevista em grupo focal 

da equipe pedagógica. 
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Ainda no tocante à Leitura literária na Escola, as variáveis que abordam a utilização 

da biblioteca pelos alunos apresentam algumas variações, então, para as três variáveis que 

abordam o uso da biblioteca deste conjunto faremos uma abordagem detalhada dos casos. 

A variável que apresenta valores mais próximos do negativo é “Existem atividades 

de animação da leitura literária na biblioteca da escola?” nesta questão a maioria dos 

estudantes consideram não haver atividades culturais significativas no espaço bibliotecário, 

a Moda das respostas aparece na categoria DT, que representa “nunca”, considerando que 

para questões de frequência utilizamos nas categorias de respostas as medidas: Nunca para 

DT; raramente para DP; de vez em quando, não tão raro para NC/ND; bastante para CP e 

sempre para CT, sendo neste caso a categoria nunca a mais representativa dos dados. A 

Mediana aparece em raramente, ou seja, as ponderações dos alunos partiram do nunca ao 

raramente. 

 Na totalidade dos casos 302 estudantes responderam esta questão, sendo 130 para 

nunca, 41 para raramente, 40 para de vez em quando, não tão raro, 22 para bastante e 69 

para sempre. Por apresentar tendências negativas, separamos as respostas dos alunos por 

escola, a fim de observar alguma mudança neste quadro. Os valores que representam os 

dados em frequência relativa estão dispostos no gráfico 07. 

 

Gráfico 7: Relação percentual entre as escolas para a variável “Existem atividade de animação da leitura 

literária na biblioteca da escola?”              

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A partir do gráfico percebemos que há nuances de diferenças entre as escolas. Na 
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de animação literária na escola, e quase 31% respondem a mesma alternativa na Escola (B), 

ou seja, existe uma diferença de 17,06 pontos percentuais entre as escolas nesta categoria de 

resposta.  

Para os que respondem raramente a diferença é de 15,93 pontos percentuais, sendo 

quase 25% os respondentes da Escola (B), e quase 9% os respondentes da Escola (A). Os 

que se mantiveram neutros respondendo de vez em quando, não tão raro foram 23,4% da 

Escola (B), e 8,53% da Escola (A), apresentando uma diferença de quase 15 pontos 

percentuais entre as escolas.  

Na categoria bastante a proporção entre as escolas mantém linearidade sendo 7,44% 

respondentes na Escola (B), e 7,10% para a Escola (A). Os que respondem que sempre há 

atividades, ou seja, reconhecem as atividades proporcionadas como de animação literária 

são 13,82% na Escola (B) e 26,54% na Escola (A), uma diferença de 12,72 pontos 

percentuais. Com esta análise de proporção percebemos que a frequência positiva para a 

Escola (B) é de 21,26% (considerando as categorias bastante e sempre), e na escola (A), a 

frequência positiva é de 33,64%. A frequência negativa é de 56,39% para a Escola (A), e de 

55,26% para a Escola (B), considerando as categorias nunca e raramente. 

A partir da medida da Mediana que nesta categoria foi representada por raramente e 

a Moda por nunca, mesmo havendo diferenças no desenvolvimento de atividades de 

animações literárias na biblioteca, os dados retratam que as atividades são pouco 

significativas em ambas as escolas, ou de pouca atração já que os estudantes não reconhecem 

as mesmas. 

Salientamos que a biblioteca escolar, é um ambiente de primeira ordem para a 

intervenção educativa, podendo chegar a um núcleo educativo central, conforme 

organização do trabalho pedagógico da equipe escolar (COLOMER; CAMPS, 2002), assim, 

ações educativas pertinentes à biblioteca escolar do campo conseguem abarcar uma 

característica ímpar da EdoC, a coletividade. Acreditamos que a coletividade favoreça a 

própria fruição literária pois, com o envolvimento de toda a comunidade escolar na clareza 

do objeto e metodologia de ensino da literatura construído coletivamente e expressos no 

currículo da escola, por sua abrangência comunitária contribuirá para o desenvolvimento de 

práticas educativas, em conjunto de ações pertinentes ao desenvolvimento integral do 

estudante (QUEIROZ, 2015). 

No contexto de bibliotecas escolares, para se atingir o objetivo de formar leitores ou 

promover o gosto pela leitura, este espaço que culturalmente é um ambiente silencioso de 

estudo e pesquisa, deve tornar-se um espaço atrativo em recursos e estratégias diversificadas, 
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mesmo que implique em barulho e movimentação. Com essa característica de biblioteca 

como espaço também de movimento, o profissional deste ambiente, mediador, animador ou 

bibliotecário deve estimular o uso deste ambiente em projetos de partilha de conhecimentos, 

exposição da produção dos estudantes, debates, oficinas, entre outras estratégias que 

fortaleça o vínculo do objeto livro com o estudante e chame sua atenção. Aos professores 

também cabe a ideia de tornar este, assim como outros ambientes da escola, em espaço de 

produção de atividades coletivas. A animação literária é um ato coletivo e social, estimulante 

da sociabilidade própria da literatura, principalmente se dirija como prática social 

(CORREIA, 2010). 

Para Aguiar (2006) a tarefa do bibliotecário é aproximar o leitor dos livros por meio 

de práticas educativas que o levem tanto para a leitura individual como coletiva promovendo 

trocas de experiências e socialização de leituras. Para Colomer (2007) estímulo, intervenção, 

mediação e animação são termos indissociáveis na leitura efetivada na escola e biblioteca, 

para que o aluno estabeleça relações entre muitas leituras e amplie seu próprio horizonte de 

expectativa.  

 O Plano Nacional de Leitura (PNLL) apresenta algumas características do mediador 

de leitura, dentre elas o mediador deve sensibilizar o sujeito para a importância da leitura e 

criação do gosto pela leitura, promover contato do sujeito com o livro, narrar histórias, 

encontrar estratégias de animação que relacione leitura e escrita; leitura e expressões 

plásticas, musical, poética, teatral, além de informar sobre os livros (BRASIL, 2006) A lei 

aprovada em 2018, também apresenta a proposta de formar mediadores de leitura.  

Na Educação Do Campo, “causos”, receitas, experiências, vivências de trabalho, 

relações agroecológicas podem se tornar elementos de leitura e escrita a serem dinamizado 

em atividades culturais a cargo da biblioteca escolar com a finalidade de socialização e 

valorização do meio em que se vive. Em acampamentos e assentamentos do MST acontecem 

práticas culturais como roda de violas, leitura do Jornal Sem Terra, mística, teatros, análises 

de conjuntura, e diversas atividades de ação cultural, assim, a valorização da biblioteca como 

biblioteca escolar do trabalho demanda ser e estar para a comunidade na prestação de 

serviço, bem como estimuladora de práticas de escrita e leitura (GEHRKE, s/d). 

Dentre as atividades de socialização, Gehrke (2014) salienta a prática de ledores-

escrevedores, ou seja, aqueles que escrevem e leem suas próprias vidas, contexto e 

experiências, essa prática educativa ensina ao estudante que escrever é mais que colocar 

letras sobre o papel, essa prática ajuda no entendimento do estudante que a escrita exerce 

função social ao comunicar-se com o outro. 
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Até este momento das análises observamos uma baixa sociabilidade literária entre os 

estudantes, esta falta de articulação não foi atribuída a falta de interesse pelas leituras 

indicadas pelo professor, no entanto, a partir da observação da falta de atividades interativas, 

e pela contribuição teórica,  percebemos indicativos de que as bibliotecas estão deslocadas 

de práticas socializadoras de leitura, e neste contexto é pertinente uma mudança na forma e 

conteúdo deste ambiente, ou seja, uma concepção de biblioteca escolar interativa, em 

movimento, elaborada coletivamente com a finalidade de integrar à educação formal as 

atividades culturais contemplando objetivos e metodologia de ensino que potencializem a 

linguagem, alcançando assim a sociabilidade própria da literatura.  

A partir da indicação dos estudantes em relação às atividades de animação literária, 

analisamos na sequência o índice de participação do estudante no ambiente bibliotecário que 

apresentou valores moderados a partir da Mediana 03, representando neutralidade, e Moda 

05 ou CT, como sendo a categoria de resposta que mais aparece nos dados. A utilização da 

biblioteca tem um bom índice de relevância, porém, não podemos indicar que este uso está 

relacionado com as atividades de animação literária analisados, assim verificamos se a 

utilização da biblioteca tem pertinência com a possibilidade de os alunos apreciarem o 

empréstimo e os livros que compõem o acervo. 

Conforme indicado no apêndice B desta pesquisa, para a análise da questão “Utilizo 

com frequência a biblioteca escolar” indicamos as categorias de respostas de forma 

quantitativa sendo “nunca” para DT; “menos de uma vez por mês” para DP; “uma vez ao 

mês” para NC/ND; “ao menos uma vez/quinze dias” para CP e “ao menos uma vez por 

semana” para CT. 

No conjunto das escolas, conforme a tabela 02 da página 105, para a variável “Utilizo 

com frequência a biblioteca escolar?” que obteve Mediana 03 ou “Uma vez ao mês”  como 

categoria de valor central de sequência, e Moda 05 ou “Ao menos uma vez por semana” 

como resposta mais obtida nos dados, de 302 questões válidas, 47 estudantes indicam nunca 

frequentar este ambiente, representando 15,4% da totalidade; 61 indicam que utilizam menos 

de uma vez ao mês, sendo 20% da totalidade; 68 respondem que frequentam uma vez ao mês, 

ou seja, 22,3%; os que frequentam ao menos uma vez/quinze dias são 54 estudantes, relativos 

à 17,7%; e 72 mencionam frequentar a biblioteca ao menos uma vez por semana, 

representando 23,6% da totalidade dos alunos.  

Na totalidade, entre ambas as escolas, a representatividade do neutro ao positivo 

margeia a casa dos 21% dos alunos, e na esfera do neutro ao negativo a representatividade 

fica na casa dos 19%, ou seja, é uma margem estreita que separa a esfera negativa e positiva 
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considerando nesta relação a Mediana em ambos os apontamentos. Com esta conjuntura de 

dados observamos os valores desta variável separados por escola a fim de observar alguma 

mudança no comportamento dos alunos conforme a instituição sobre a frequência na 

biblioteca escolar. A relação entre as escolas está disposta no gráfico 08. 

 

Gráfico 8: Relação percentual entre as escolas para a variável “Utilizo com frequência a biblioteca escolar”. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Pelo gráfico percebemos uma grande diferença em proporção de uso da biblioteca 

escolar bem como na dinâmica de Moda e Mediana. Separados por escola a Moda referente 

à Escola (A) redunda na categoria 02 que corresponde à “menos de uma vez por mês” com 

Mediana 01 que corresponde à “nunca”, ou seja, na Escola (A) os dados traçam uma 

perspectiva negativa no uso da biblioteca escolar. Para a Escola (B) os valores de Moda 

correspondem a categoria 05, aqui representado por “ao menos uma vez por semana”, com 

Mediana 03 que corresponde à “uma vez ao mês”, mesmos valores apresentados no quadro 

geral das duas instituições, o que explica os valores estreitos já que a Escola (A) representa 

69,2% dos dados e a Escola (B) 30,8%. 

Na Escola (A), em valores absolutos são 46 estudantes que nunca utilizam este 

ambiente representando pouco mais de 21% do alunado, enquanto na Escola (B) apenas 01 
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para cada escola, e ao menos uma vez por semana são 23 alunos da Escola (A) e 49 na Escola 

(B). 

A diferença entre as escolas nessa conjuntura é larga, no entanto pretendemos 
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de emprestar e ler os livros da biblioteca da escola” que na relação geral dos dados apresenta 

Moda 05 que corresponde à Concordo Totalmente, com Mediana na categoria 04 ou 

Concordo Parcialmente, conforme tabela 02 da página 105.  

Em valores absolutos foram 48 estudantes discordando totalmente sobre gostar de 

emprestar e ler os livros; 39 discordam parcialmente; 36 nem concordam, nem discordam; 

41 concordam parcialmente e 138 concordam totalmente que apreciam emprestar e ler os 

livros oferecidos pela escola. 

Atribuímos para esta variável a mesma dinâmica de separar os dados por instituição, 

para reconhecer similaridades ou diferenças no que foi exposto sobre o uso da biblioteca. 

Para melhor visualizar os dados que compreendem o gosto dos alunos sobre ler e emprestar 

os livros da biblioteca elaboramos o gráfico 09: 

 

Gráfico 9: Relação percentual entre as escolas para a variável “Gosto de ler e emprestar os livros da biblioteca 

da escola”. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Pelo gráfico percebemos certa linearidade nas respostas que atribuem o uso da 

biblioteca em conformidade com o apreço em emprestar e ler o acervo, ou seja, esta análise 
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detalhamentos observados em ambas as instituições. 
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Na Escola (B) pouco mais de 50% dos estudantes admitem frequentar a biblioteca 

“ao menos uma vez por semana”26, sendo esta a categoria do valor da Moda 05, com 

mediana na categoria 03, ou seja, os alunos tendem a frequentar a biblioteca de uma vez ao 

mês para uma vez por semana. 

 Sobre gostar da atividade de emprestar e ler os livros foram pouco mais de 60% os 

que concordaram totalmente categorizando esta resposta como a mais atribuída no conjunto 

de dados dessa escola (Moda), com Mediana na categoria 02 ou discordo parcialmente, 

sendo esta a medida central de sequência das respostas,  ou seja, existe linearidade na relação 

de frequência na biblioteca escolar pelo estudante que sente-se estimulado com o acervo, 

assim como os que não sentem-se muito atraídos pela atividade de ler e emprestar os livros 

tendem a frequentar menos este ambiente. Totalizam 38,28% os estudantes que responderam 

de discordam totalmente à concordo parcialmente, e 46,68% que frequentam a biblioteca de 

nunca à uma vez a cada quinze dias na Escola (B). 

Na Escola (A) a resposta mais obtida no conjunto de dados sobre o uso da biblioteca 

redundou na categoria 2 ou “Menos de uma vez por mês”, com 28,43% de respostas 

atribuídas nessa categoria, e com sequência de respostas (mediana) partindo da categoria 01 

que representa nunca, ou seja, a maioria dos estudantes frequentam de nunca à menos de 

uma vez por mês a biblioteca escolar. 

Sobre gostar de ler e emprestar os livros, a resposta mais atribuída dessa instituição 

é concordo totalmente com 38,38% de respostas, com Mediana 03 ou Nem concordo, nem 

discordo, em esfera neutra, demonstrando que estes alunos não tem uma posição definida 

sobre esta atividade que, como observado na análise, é pouco efetivada. Totalizam 60,64% 

os estudantes que responderam de discordo totalmente à concordo parcialmente sobre gostar 

de emprestar e ler os livros, e 88,13% os que frequentam a biblioteca de nunca à uma vez a 

cada quinze dias, sendo apenas 12,79% os que frequentam uma vez a cada quinze dias, ou 

seja, pela diferença do que de fato se efetiva em relação ao apreço pela prática, conseguimos 

destacar que os estudantes da Escola (A) são propensos a aceitar atividades que empreendam 

leituras do acervo bibliotecário pois, demonstram gostar mais da prática do que factualmente 

a efetivam , o que justifica o estímulo à leitura a partir de práticas diferenciadas aproximando 

os estudantes das obras. 

                                                           
26  Referências de respostas: “nunca” para DT; “menos de uma vez por mês” para DP; “uma vez ao mês” para 

NC/ND; “ao menos uma vez/quinze dias” para CP e “ao menos uma vez por semana” para CT. 
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 Mesmo havendo diferenças na relação entre as escolas, com valores mais associados 

na Escola (B), não podemos relativizar as ponderações da Escola (A),  a partir do gráfico é 

possível notar que as respostas ponderam mais positivamente do que negativamente, ou seja, 

não descartamos a hipótese de que os estudantes utilizam a biblioteca por gostar de emprestar 

e ler livros, esta característica é ainda mais relevante quando observamos os dados já 

apresentados sobre a sociabilidade da leitura, em que os dados demonstraram que quanto 

mais o estudante se relaciona socialmente com livros e leituras, melhor ele se compreende 

enquanto leitor, e quanto melhor se compreende, maior a possibilidade de se tornar um leitor 

ativo, pois ao fruir e se reconhecer na obra, maior será o interesse pela leitura.  

A partir do observado, correlacionamos os dados da variável “Utilizo com frequência 

à biblioteca da escola?” com os dados da variável “Gosto de emprestar e ler os livros da 

biblioteca da escola?” com a finalidade de verificar em valores absolutos, se os estudantes 

que apreciam as obras são os frequentadores deste espaço. O quadro 0427 apresenta os 

valores dessa distribuição. 

 

Quadro 4:  Correlação das variáveis “Gosto de emprestar e ler os livros da biblioteca da escola?” com 

“Utilizo com frequência a biblioteca da escola?” 

 

Utilizo com frequência a biblioteca da escola? 

Total 
N. 

resp. nunca 

menos de 
uma vez 
ao mês 

uma vez 
ao mês 

ao menos 
uma 

vez/quinze 
dias 

ao menos 
uma 

vez/semana 

Gosto de 
emprestar e ler 
os livros da 
biblioteca da 
escola? 

N. resp. 1 0 0 0 0 2 3 

DT  1 25 9 11 2 0 48 

DP 0 1 20 12 1 5 39 

NC/ND 0 8 8 10 9 1 36 

CP 0 3 1 7 15 15 41 

CT 1 10 23 28 27 49 138 
Total 3 47 61 68 54 72 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Das 209 respostas válidas da Escola (A), 46 afirmam nunca utilizar a biblioteca 

escolar, sobre gostar de emprestar e ler os livros, na Escola (A) 48 alunos Discordam 

Totalmente desta premissa, assim, todos os que afirmam nunca frequentar este ambiente, 

admitem completamente que não gostam desta prática, e dentre eles, 02 frequentadores de 

alguma outra categoria de resposta também admitem não gostar de fazer os empréstimos. 

                                                           
27 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas. 
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 Na Escola (B), das 93 respostas válidas, apenas 1 estudante diz nunca frequentar a 

biblioteca, nenhum aluno discordou totalmente sobre gostar de ler e emprestar os livros, ou 

seja, mesmo o aluno que admitiu nunca frequentar a biblioteca, admite algum apreço na 

prática de emprestar e ler os livros.  

Na Escola (A) 60 alunos admitem frequentar a biblioteca menos de uma vez ao mês, 

e apenas 01 estudante da Escola (B) admite esta mesma frequência, assim, dentre os 61 

estudantes, 09 discordam totalmente sobre gostar de ler e emprestar os livros, 20 discordam 

parcialmente, 08 nem concordam e nem discordam, 01 concorda parcialmente que está 

prática seja atrativa, e 23 admitem plenamente gostar de emprestar e ler os livros. Ou seja, 

temos aqui uma relação de 24 alunos na esfera positiva, que frequentam minimamente a 

biblioteca escolar, os outros 37 da esfera negativa que ecoam em conformidade com seu 

apreço, não contabilizando os 08 neutros, ou seja, nessa totalidade de alunos a leitura literária 

precisa ser estimulada. 

 Quanto aos que frequentam a biblioteca uma vez ao mês são 53 na Escola (A), e 15 

na Escola (B), totalizando 68 alunos. Deles, 11 admitem não gostar de emprestar e ler os 

livros respondendo DT, 12 respondem DP, 10 mantiveram-se neutros, 07 concordam 

parcialmente e 28 concordam totalmente. Entre as duas escolas, da totalidade de 68 

estudantes que frequentam uma vez ao mês a biblioteca, 23 não tem afinidade com a prática 

e 35 admitem algum apreço sobre a prática de emprestar e ler os livros, sem contabilizar os 

10 frequentadores de uma vez ao mês que se mantiveram neutros. 

Na contagem dos estudantes que ficaram neutros ao responder sobre gostar de ler e 

emprestar os livros são 31 na Escola (A) e 5 na Escola (B) totalizando 36 estudantes. Desses 

36 sem posição definida, 08 nunca vão à biblioteca, também são 08 os que vão menos de 

uma vez ao mês, 10 frequentam uma vez ao mês, 09 ao menos uma vez em quinze dias e 

somente 01 estudante admite ir uma vez por semana. 

Os estudantes que relatam ir à biblioteca ao menos uma vez a cada quinze dias, são 

27 tanto para a Escola (A), como para a Escola (B), totalizando 54 frequentadores. Desse 

total, 02 Discordam Totalmente que esta prática de emprestar e ler os livros seja prazerosa, 

apenas 01 Discorda Parcialmente, 09 mantiveram-se neutros, 15 Concordam Parcialmente 

e 27 totalmente. Vejamos que aqui o número de estudantes que mais frequentam a biblioteca, 

são os que mais gostam de emprestar e ler os livros, são 42 de 54 na esfera positiva e apenas 

03 na esfera negativa, não contabilizando os neutros que totalizam 09 sujeitos que apesar de 

não ter uma posição definida sobre gostar ou não, frequentam a biblioteca ao menos uma 

vez a cada quinze dias. 



118 
 

 Dos que frequentam ao menos uma vez/semana são 23 estudantes da Escola (A), e 

49 da Escola(B), totalizando 72 alunos. Dessa totalidade 49 admitem gostar dessa prática 

respondendo CT, 15 CP, apenas 01 manteve-se neutro, 05 DP e nenhum deles discordam 

totalmente que esta prática seja ruim. 

A partir dessa relação e considerando a análise anterior sobre atividades de animação 

na biblioteca, não podemos descartar a hipótese de que os alunos, frequentadores da 

biblioteca escolar, sentem-se atraídos pelos livros, sendo este um motivo que leva-os a 

frequentar este ambiente, nota-se que as atividades desenvolvidas em sala de aula, 

apresentada pelas variáveis que atribuem o sujeito professor como mediador das práticas de 

leitura literária, não estão bem articuladas com propostas mais atraentes de trabalho na 

biblioteca e com o acervo escolar, assim, as práticas desenvolvidas oferecem pouca 

familiaridade entre estudantes e acervo, não estimulando os alunos que ainda precisam deste 

contato fruidor com as obras. Também abordamos aspectos sobre o uso da biblioteca, sua 

dinâmica no contexto escolar e as atividades proporcionadas pelos professores, na entrevista 

em grupo focal apresentada no item 2.3.6. 

A prática de leitura compartilhada como base na formação de leitores em esfera 

escolar, retira do professor o monopólio da interpretação das obras permitindo ao grupo, 

inclusive o professor, compartilhar o entusiasmo, a construção do significado e as conexões 

que os livros estabelecem entre eles (COLOMER, 2007). Segundo a autora, dados 

quantitativos evidenciam o crescimento da leitura quando os estudantes são incorporados a 

projetos sociais de leitura revelando que tais práticas incentivam o compartilhamento de 

referências motivando-os à leitura. No entanto, não se indica essa prática integrada apenas 

ao efeito prazeroso da leitura como meio motivacional relegando a aprendizagem e o 

exercício da leitura. Compartilhar as experiências leitoras é fundamental no exercício da 

motivação, porém o caminho a se chegar a um leitor crítico é árduo se analisarmos as 

dificuldades que permeiam o processo (COLOMER, 2007). 

Em consonância com as DCLP (2008), o primeiro passo para a integração aluno e 

literatura é partir dos interesses do estudante, portanto, averiguamos suas preferências ante 

leitura e escrita. 
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2.3.3   Preferências Literárias   

 

As diretrizes de língua portuguesa (2008) apresentam o método recepcional como 

forma de trabalho pertinente à literatura. Esse método indica que se inicie os trabalhos a 

partir dos interesses de leitura dos alunos, assim investigamos também as Preferências 

Literárias dos estudantes do campo a partir das variáveis: “Eu gosto de ler textos literários”; 

“Passar o tempo em biblioteca é algo prazeroso”; “Dedicar-se à leitura de textos literários é 

algo importante”; “As leituras que meu professor utiliza em sala de aula são interessantes”; 

“Eu gostaria de ler mais textos literários”; “Eu gosto de ouvir histórias contadas por outras 

pessoas”; “Dentre todos os textos (bíblia, revista, etc.), os literários são meus favoritos”; 

“Minha atividade de lazer preferida é a leitura literária”; “Eu gosto de poesias”; “Eu gosto 

de contos (histórias curtas)”; “Eu gosto de romances (histórias longas)”; “O mais importante 

de ler literatura é para ter prazer”; “O mais importante de ler literatura é para conhecer e 

criticar o mundo” e “Eu gosto de escrever literatura”. 

Essa categoria apresenta as variáveis de interesse dos estudantes em áreas 

diversificadas. Para compreender o valor atribuído à literatura pelos alunos, as questões 

apresentam a literatura por fruição, como fonte de conhecimento e como fonte de interesse 

e sala de aula e biblioteca como ambientes propícios para fruir a leitura; sobre a preferência 

de gêneros as questões apresentam os romances, contos, poesias, história oral, e a literatura 

em relação à textos sacros e informativos; e no campo da sociabilidade as variáveis 

apresentam a escrita e leitura como fonte de lazer. Assim, iniciamos a análise a partir da 

indicação dos gêneros de preferência. A tabela 03 apresenta a tabulação dos dados em 

valores absolutos que representam os gêneros preferidos no conjunto das escolas. 

 

Tabela 3: Valores absolutos da frequência de “gêneros” como campo de interesse. 
Itens: 

Mediana Moda Não 

Res. 

DT DP NC/ND CP CT 

Eu gosto de ouvir histórias contadas por outras 

pessoas? 
5,00 5 1 19 

 

5 

 

12 

 

25 243 

Dentre todos os textos (bíblia, revista, etc.), os 

literários são meus favoritos. 
5,00 5 0 36 

 

23 

 

49 43 154 

Eu gosto de poesia 
5,00 5 3 25 21 35 56 165 

Eu gosto de contos (histórias curtas) 
5,00 5 1 25 17 30 47 185 

Eu gosto de romances (histórias longas) 
5,00 5 0 57 19 33 39 157 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 
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Nesse conjunto de dados percebemos que a literatura configura o tipo de texto 

preferido dos estudantes em relação a outros tipos textuais como revistas, jornais, bíblia, etc. 

São mais de 50% ou 154 casos que admitem o texto literário como preferido dos 305 

estudantes, 43 deles respondem CP, 49 mantiveram-se neutros, 23 para DP, e 36 assumem 

não gostar. Ou seja, denota que o trabalho de leitura, escrita e oralidade, a partir da literatura 

tem boa recepção pelo estudante.  

Dentre os gêneros analisados, os estudantes demonstram ter menor interesse por 

romances (histórias longas), sequenciado por poesia, contos e histórias orais, no entanto, 

todas as categorias apresentam índice positivo como mostra a medida de  Moda e Mediana 

categorizadas em CT, pois, todos os gêneros mantiveram a categoria de resposta CT acima 

de 50%, ou seja, nenhum gênero é rejeitado pelo estudante, o que é positivo para o ensino 

que pretende proporcionar o contato do estudante com uma gama diversificada de gêneros a 

partir da prática social, e que na esfera da literatura implica em promoção do letramento a 

partir de textos com diferentes funções sociais (COLOMER, 2007).  

Para melhor visualizar os dados, elaboramos um gráfico que apresenta os índices 

desta relação de questões, em proporções relativas. 

 

Gráfico 10: Relação percentual de apreciação dos gêneros. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 
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Observamos que os índices de aceitação da literatura, de forma geral, são 

significativos na esfera do ensino, mesmo havendo diferenças em relação ao gosto por um 

determinado gênero, todas as categorias recebem mais de 50% de aceitação. 

Tal receptividade é positiva para a leitura compreendida como diálogo pois, na sala 

de aula, atividades de interpretação e compreensão de texto requer não apenas conhecimento 

de mundo, mas conhecimento linguístico, conhecimento da situação comunicativa, dos 

interlocutores envolvidos, ou seja, dos gêneros e suas esferas, seus suportes de publicação e 

de outros textos para inferência intertextual (PARANÁ, 2008).  

Com este índice de aceitação da literatura na esfera do ensino, em qual índice de 

importância a leitura literária se destaca na vida dos estudantes? Em que aspecto valorativo 

os estudantes do campo associam a literatura?  Para definir este índice verificamos as 

questões “Dedicar-se à leitura de textos literários é algo importante?”, “Minha atividade de 

lazer preferida é a leitura literária?”, “O mais importante de ler literatura é para ter prazer?”, 

“O mais importante de ler literatura é para conhecer e criticar o mundo?”, Passar o tempo 

em biblioteca é algo prazeroso?” e “As leituras que meu professor utiliza em sala de aula são 

interessantes?” Na tabela 04 apresentamos a tabulação dessas variáveis em valores de 

proporção relativa (%) do conjunto das escolas. 

 

Tabela 4: Estatística conjunta em Mediana; Moda e proporção relativa (%) sobre valorização da literatura. 

Itens: 
Mediana Moda N. res. DT DP NC/ND CP CT 

Dedicar-se à leitura de textos literários 

é algo importante? 
5,00 5 0 0,7% 2% 3,6% 11,8% 82% 

Minha atividade de lazer preferida é 

leitura literária 
1,00 1 0 50,8% 14,1% 12,5% 13,4% 9,2% 

O mais importante de ler literatura é 

para ter prazer 
4,00 5 0 12,1% 10,2% 18% 22,6% 37% 

O mais importante de ler literatura é 

para conhecer e criticar o mundo 
5,00 5 0,5% 9,2% 6,2% 10,8% 16,7% 56,7% 

As leituras que meu professor utiliza 

em sala de aula são interessantes? 
5,00 5 0 3% 5,6% 14,1% 23,3% 54,1% 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A medida de Moda e Mediana na questão “Minha atividade de lazer preferida é 

leitura literária”, ponderam em negatividade, refletindo que esta atividade não é de maior 

interesse entre os estudantes.  

Essa realidade não se desvincula da majoritária situação de leitura do país. Segundo 

Hidalgo; Mello (2014), muitas ações de iniciativas governamentais no âmbito federal e 

estadual são desenvolvidas, no entanto, percebe-se uma falta de articulação entre a 
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aproximação da obra literária com o leitor, fazendo com que bons programas como os de 

distribuição de livros e fomento a leitura não alcance boa parte da população.  

Corrobora essa afirmação os índices de leitura que demonstram que as ações 

governamentais não têm alcançado seus objetivos. Segundo os indicadores da revista 

Retratos da Leitura de 2016, o avanço percebido na área da leitura ainda é restrito, analisando 

os dados de 2011 a 2015, do qual segundo Neto (2016) este resultado provém de políticas 

públicas descontinuadas em contextos históricos que pouco desenvolveu esforços de alcance 

nacional na formação de leitores plenos, com destaque à minimização da importância dada 

a leitura nos currículos, nas práticas educacionais e culturais.  

Seu avanço, apesar de pequeno, é atribuído à sociedade civil sobre os governos para 

fortalecer programas e ações voltados ao desenvolvimento da leitura da população, no 

entanto os programas são complexos e necessitam de medidas constantes de avaliação e 

investimento, e não podem ser substituídos por aquisição e distribuição massiva de livros, 

pois essa política isolada não contribui na pauta da formação de uma nação de leitores 

(NETO, 2016).  

Na especificidade desta investigação, tal observação é importante pois evidencia que 

esta prática, ou falta dela, não é um caso isolado, no entanto, esmiuçamos nossos dados a 

fim de conhecermos mais os elementos atribuídos nessa realidade evidenciada. Assim, 

devido a diferença no número de respondentes entre as escolas, verificamos os valores 

separadamente por instituição, a fim de verificar se uma escola “puxa” a outra nos valores 

indicados. No gráfico 11 indicamos os valores dessa variável em proporção relativa por 

escola. 

 

Gráfico 11: Relação percentual entre as escolas da variável “Minha atividade de lazer preferida é leitura 

literária”. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 
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Pelo gráfico observamos que não podemos desconsiderar o valor de Moda 01 que 

corresponde à DT e Mediana também 01 dada no conjunto das escolas pois, as proporções, 

mesmo com diferenças entre as instituições, são relativamente baixas, e o índice nas 

categorias negativas são altos para ambas as escolas.  

Na Escola (A) são pouco mais de 58% os que respondem DT, ou seja, dos 211 

estudantes respondentes, 124 são os que marcam esta categoria de resposta, e para DP são 

13,27% ou 28 estudantes, totalizando 72,04% dos estudantes da Escola (A) que não 

consideram a leitura literária como atividade preferencial. Na esfera positiva dessa escola, 

não contabilizando os 13,74 que nem concordam, nem discordam, somam-se em CT e CP 

14,21% dos entrevistados. 

Na Escola (B) quase 33% ou 31 dos 94 respondentes assinalaram a alternativa DT, e 

quase 16% marcaram a alternativa DP, sendo 15 dos 94 estudantes, ou seja, totaliza-se na 

Escola (B) 48,94% em categoria negativa, e 41,48% em categoria positiva, sendo 9,57% os 

que se mantiveram neutros na Escola (B). 

Com esta conjuntura de valores, não podemos afirmar que os estudantes, de forma 

geral, consideram a leitura literária como prática preferencial, confirma este dado a 

correlação que fizemos desta variável com a idade dos sujeitos pois, em todas as idades a 

categoria DT prepondera. A análise conforme idade está apresentada na tabela 0528. 

 

Tabela 5: Tabulação cruzada do campo “idade” e “Minha atividade de lazer preferida é leitura literária”. 

 

 
Minha atividade de lazer preferida é leitura literária 

Total DT  DP  NC/ND  CP  CT  

Minha idade é 10 3 2 1 1 2 9 

11 14 3 2 11 8 38 

12 18 8 1 3 1 31 

13 29 1 6 9 6 51 

14 15 6 7 3 5 36 

15 25 10 7 5 2 49 

16 27 8 7 5 3 50 

17 17 4 5 2 0 28 

18 6 0 2 2 1 11 

19 1 1 0 0 0 2 

Total 155 43 38 41 28 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Os valores estão coloridos conforme a representatividade do maior para o menor para 

cada linha de idade, os números nas células referem-se à quantidade de respostas atribuídas 

                                                           
28 Legenda: Em vermelho os valores mais altos obtidos para cada categoria de resposta, em azul os segundos 

mais altos, sequenciados por verdes, laranjas e roxos. 
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em cada categoria, separada pela idade dos respondentes, as respostas em vermelho são as 

mais altas obtidas, sequencialmente são as azuis, as verdes, as laranjas e as roxas. 

Linearmente a categoria DT é a mais atribuída em todas as idades, sequenciado por 

DP o que fortalece a negatividade nos dados, posterior a elas aparece CP, NC/ND e em 

último CT.  

Antes de atribuirmos esta realidade como alarmante, levando em consideração que 

para crianças e jovens de 10 a 19 anos muitas atividades podem parecer atrativas, inclusive 

as novas tecnologias, analisamos os dados da variável que atribui prazer pela literatura, “O 

mais importante de ler literatura é para ter prazer”. Esta variável apresenta as medidas de 

Moda em 05, que corresponde a CT, e Mediana em 04, que refere-se a CP, ou seja, 

prepondera em positividade.  

Na totalidade dos dados foram 113 alunos ou 37% concordando totalmente que a 

literatura é prazerosa, sendo este seu significado mais importante. Em CP são 69 sujeitos 

que marcam a alternativa representando 22,6% dos casos. Os que se mantiveram neutros 

também tem boa representatividade, porém, abaixo da categoria positiva, foram 55 

estudantes que representam 18% do alunado, em DP somam-se 31 alunos ou 10,2%, e em 

DT são 37 ou 12,1%29.  

Assim, apesar de os estudantes não associarem a leitura literária como a prática mais 

prazerosa entre todas as suas atividades, não podemos considerar que eles descartam por 

completo essa atividade pois, os mesmos compreendem esta prática no âmbito do deleite, 

mesmo não sendo a mais habitual, o que nos leva a considerar que os estudantes são 

propensos a se tornarem leitores ativos, e é nesta premissa que ponderamos sobre as 

atividades de leitura elaboradas na escola, e as políticas públicas de fomento à leitura devam 

se engajar. 

Segundo Ceccantini (2016), em relação a amostra de pesquisa da revista Retratos da 

Leitura, o autor evidencia a possibilidade de uma descolarização da leitura, reforçando a 

ideia de que os jovens brasileiros são leitores além da esfera pragmática e utilitarista, ou seja, 

a leitura por obrigação escolar. Os dados da pesquisa revelam que 58% dos jovens leitores 

da faixa etária de 11 a 13 anos dizem ler por gosto ou em busca de distração em oposição a 

37% que leem para atualização cultural, conhecimento geral, crescimento pessoal, motivos 

religiosos e exigência escolar ou do trabalho. Dos leitores entre 14 e 17 anos, a leitura por 

vontade corresponde a 48% dos jovens, quanto aos que leem por obrigação são 42%, 

                                                           
29 Os dados estão representados na tabela 04. 
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evidenciando que nos dois grupos prevalece a motivação da leitura prazerosa em prejuízo da 

leitura utilitária, num sentido oposto ao que se dá com a média nacional dos leitores. 

Em nossa amostra, verificando o campo de valor que os estudantes de fato atribuem 

a atividade literária, relembramos os valores já analisados sobre o posicionamento dos alunos 

ante as leituras proporcionadas pelo professor, ponderada em positividade que no conjunto 

das análises demonstra que os investigados não consideram a leitura a prática mais prazerosa 

de suas atividades cotidianas, mas, concordam que a leitura literária é fonte de prazer, são 

receptivos na atribuição da literatura em práticas escolares, além de considerarem as leituras 

utilizadas pelo professor em sala de aula como interessantes, ou seja, a partir dessa análise e 

das análises anteriores,  interpretamos que os estudantes estão abertos à possibilidade de 

serem inseridos no mundo da leitura pois valorizam, percebem a importância da leitura 

literária. Vejamos que os estudantes sinalizam apreciação pela literatura em todos os gêneros 

literários, bem como admitem a literatura como objeto de ensino e confirmam essa 

consideração ao dizer que as leituras utilizadas pelos professores são interessantes.  

Ainda que o professor utilize a leitura literária em sala de aula, é difícil desencadear 

um ambiente de leitura e escrita em que os acontecimentos reais de vida interajam com as 

atribuições de sentido do texto lido e de como tais leituras repercutem em suas vidas (SILVA, 

2012). Esse processo dinâmico pode ser endossado com a prática socializada de leitura, que 

corrobora com a compreensão crítica da obra literária, sendo esta uma característica 

importante da promoção à definição de leitores. Para o leitor em formação, ainda que este 

percurso seja em grande parte construído por si próprio, cabe ao professor promover as 

mediações necessárias na conquista desta autonomia, assim, o planejamento de atividades 

relacionadas à leitura literária, dentro e fora da escola, torna-se primordial para que os livros 

integrem as rotinas escolares e extra escolares, dando forma a comunidade leitora em 

construção (BRASIL, 2010). 

Ao buscar compreender a relação de valor que os estudantes atribuem ao aspecto de 

criticidade que empreende a formação humana no contato com a obra literária, e se os 

mesmos compreendem em aspecto valorativo as leituras utilizadas pelo professor no 

processo de ensino, voltamos na análise da correlação entre as variáveis “O mais importante 

de ler literatura é para conhecer e criticar o mundo?” com a variável “As leituras que meu 

professor utiliza em sala de aula são interessantes” que efetivamos a partir do quadro 03 na 

página 106 desse texto. 

Sobre a variável que compreende a literatura em criticidade e expressão do mundo, 

esta apresenta valores positivos na medida de Moda e Mediana expressas pela categoria 5 
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de resposta, em ambas as medidas os valores atribuídos são de CT. Foram 173 estudantes 

dos 305 que concordaram totalmente que o mais importante da literatura é poder conhecer 

e criticar o mundo, representam um percentual de 56,7% do alunado. Os que concordam 

parcialmente são 51 ou 16,7%, totalizando 73,4% de alunos que respondem positivamente 

nesta questão. Na sequência de valores a categoria NC/ND que representa neutralidade 

aparece com 10,8% das atribuições, ou 33 em valores absolutos. Discordam parcialmente 

19 alunos ou 6,2%, e discordam totalmente 28 sujeitos ou 9,2% totalizando 15,4% na esfera 

negativa da escala. 

Os dados evidenciam que os estudantes reconhecem a função formadora própria da 

literatura, assim como atribuem as leituras proporcionadas pelo professor como 

interessantes. Dos 173 estudantes que concordaram totalmente sobre a literatura inferir no 

conhecimento de mundo a ponto de elaborar o pensamento crítico, 105 deles também 

atribuem interesse nas leituras proporcionadas pelo professor, 40 indicam interesse parcial, 

13 mantiveram-se neutros, 10 discordam parcialmente e apenas 5 discordam que as leituras 

efetivadas em contexto escolar sejam interessantes.  

De todas as categorias de respostas correlacionadas, a que obtém mais expressão é a 

categoria CT, seguida por CP representando que dos 51 estudantes que reconhecem 

parcialmente a literatura em expressão de criticidade, 30 atribuem total interesse pelas 

leituras que o professor utiliza, 10 consideram parcialmente interessante, 08 mantiveram-se 

neutros, 02 discordam parcialmente das leituras utilizadas e apenas 01 discorda 

completamente que as leituras sejam interessantes. 

Com os resultados obtidos não descartamos a hipótese de que os estudantes 

compreendem e valorizam a seleção de textos utilizados pelo professor, os números positivos 

são significativos na amostra e ratifica a relação entre as variáveis, ou seja, admitimos que 

as propostas de leitura do professor para o aluno, interfere na conscientização dos mesmos a 

partir da  leitura de mundo, e no posicionamento crítico ao reconhecer-se, algo que os 

próprios estudantes expressaram nesta pesquisa.  

Diante deste quadro em que os alunos compreendem o aspecto formador da literatura, 

seu aspecto de prazer e atribuem interesse pela leitura disponibilizada pelo professor, 

verificamos as atribuições destes sujeitos em relação a biblioteca, ao livro, a possibilidade 

de ler mais e seu real gosto pela literatura, e sobre a produção literária analisando as 

variáveis: “Eu gosto de ler textos literários?”; “Passar o tempo em bibliotecas é algo 

prazeroso?”; “Eu gostaria de ler mais textos literários?”; “Gosto de receber livros de 
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presente?” e “Eu gosto de escrever literatura?”. A tabela 06 apresenta a tabulação dessas 

variáveis.   

 

Tabela 6: Estatística conjunta em Mediana, Moda e frequência relativa (%) sobre o gosto atribuído às práticas 

de leitura literária. 

Itens: 
Mediana Moda N. res. DT DP NC/ND CP CT 

Eu gosto de ler textos literários? 
4,00 5 0,5% 11,1% 8,5% 15,4% 16,4% 48,2% 

Passar o tempo em biblioteca é algo 

prazeroso? 
4,00 5 0,5% 22% 13,8% 13,8% 15,4% 34,8% 

Eu gostaria de ler mais textos 

literários? 
5,00 5 0,5% 11,1% 4,6% 10,8% 16,4% 56,7% 

Gosto de receber livros de presente 
4,00 5 0,5% 21,6% 6,6% 11,5% 12,8% 47,2% 

Eu gosto de escrever literatura 
4,00 5 0% 22,6% 13,4% 13,8% 19% 31,1% 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Analisando a questão “Passar o tempo em biblioteca é algo prazeroso”, os dados aqui 

representados demonstram fator positivo pelas medidas de Moda em CT ou 05, simbolizando 

que esta foi a resposta mais atribuída pelos estudantes, e Mediana em CP ou 04, sendo esta 

a referência central da sequência. Estatisticamente os dados aparecem como positivo pois 

representam mais de 50% no lado positivo, e menos de 50% na esfera do negativo. Somando 

CP (47 alunos) com CT (106 alunos) são 50,2% ou 153 sujeitos da amostra, e no lado 

negativo são 35,8% ou 109 estudantes na totalidade negativa que responderam DT (67) e DP 

(42).  

Em geral podemos admitir que os estudantes consideram este ambiente prazeroso, no 

entanto, em analise anterior os estudantes mencionam não haver atividades significativas no 

ambiente bibliotecário, o que em tese, poderia desenvolver melhor apreço do estudante com 

este ambiente. Se compararmos os valores apresentados sobre passar o tempo em biblioteca 

com a questão “Eu gostaria de ler mais textos literários” representados por Moda e Mediana 

na categoria 5 ou CT, obtivemos dos 304 respondentes, 173 estudantes que concordam 

totalmente ou 56,7% que gostariam de ler mais do que realmente leem, mais 16,4% que 

respondem CP ou 50 alunos, sendo 73,1% da amostra em esfera positiva, ou seja, os 

estudantes tem interesse em ler mais do que realmente leem, porém, proporcionalmente, a 

biblioteca enquanto ambiente de lazer para leitura não relaciona-se com o interesse dos 

alunos em ler mais. 

Na questão que apresenta o gosto real do estudante sobre a leitura literária, pela 

variável “Eu gosto de ler textos literários?” os valores estatísticos também apresentam 

positividade sendo 5 ou CT para a resposta mais atribuída entre os estudantes (Moda), e 4 
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ou CP como nota de corte dos dados. São 147 estudantes que concordam totalmente 

representando 48,2% da amostra, e 50 alunos que concordam parcialmente, sendo 16,4% em 

valores relativos proporcionais, que somados representam 64,4% na esfera positiva da 

enquete. Na esfera negativa são 34 ou 11,1% que discordam totalmente que gostam de ler 

textos literários, e 26 ou 8,5% que discordam parcialmente, ou seja 19,6% da totalidade. 

Mantiveram-se neutros 47 estudantes ou 15,4% da amostra. O gráfico 12 nos permite 

visualizar a proporção distributiva nas três variáveis analisadas. 

 

Gráfico 12: Relação percentual das variáveis “Eu gosto de ler textos literários”; “Passar o tempo em biblioteca 

é algo prazeroso”; “eu gostaria de ler mais textos literários”. 

 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Comparando os dados em números absolutos temos 147 estudantes que admitem 

totalmente que gostam de literatura, 173 admitem que gostariam de ler mais e 106 gostam 

de passar o tempo em biblioteca; ou seja, dos 147 alunos que admitem gostar de ler, 41 não 

apreciam o espaço bibliotecário na mesma proporção, e 26 estão dispostos a ler mais do que 

realmente leem apesar das atividades desenvolvidas na biblioteca. 

A categoria de resposta CP mantém certa linearidade em números de estudantes, são 

47 os que consideram a biblioteca um ambiente parcialmente prazeroso, 50 admitem gostar 

parcialmente de literatura, e são também 50 os que admitem parcialmente que gostariam de 

ler mais.  

Os que respondem com imparcialidade sobre passar o tempo na biblioteca são 42 

estudantes, 47 mantiveram-se neutros sobre a posição de gostar de ler literatura, e 33 nem 
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Passar o tempo em biblioteca é
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concordam nem discordam sobre a possibilidade de ler mais. Esta categoria de resposta 

também apresenta linearidade porém, a neutralidade nessas variáveis representam a 

possibilidade de se desenvolver o gosto da literatura entre esses sujeitos, ou seja, para o 

ensino, a perspectiva aqui apresentada representa a possibilidade de promover a leitura,  

desenvolver o gosto a partir de práticas estimulantes, como histórias orais já apresentadas 

aqui como atrativas para os estudantes, bem como leituras compartilhadas, oficinas literárias 

dentre outros projetos que articulem literatura, escola e comunidade em práticas socias. 

Os alunos que tendem a não gostar de literatura respondendo discordo parcialmente 

são 26, e um pouco menor é o número de alunos que tendem a não querer ler mais do que 

leem, totalizando 14 sujeitos. Já os que tendem a discordar da biblioteca como ambiente de 

prazer são 42, demonstrando mais uma vez a falta de atração neste espaço que deveria ser 

atribuído à fruição literária, no entanto essa análise demonstra um pequeno número de 

estudantes que estão propensos à não gostar da literatura, e que dentre eles, 12 ainda estão 

sugestivos a ler mais. Dos que refutam a biblioteca como espaço de lazer são 67 sujeitos 

respondendo discordo totalmente, para 34 que admitem não gostar de literatura, assim como 

são 34 os que não gostariam de ler mais do já leem. 

Os números da análise negativa não são alarmantes, o que percebemos é uma 

possibilidade significativa de promover a leitura desses sujeitos pois, a partir dos dados 

notamos que a maioria dos estudantes são receptivos para a fruição da literatura, no entanto, 

o que está propenso em ir na contramão desta possibilidade é o espaço bibliotecário, o 

número de estudantes que admitem gostar de literatura e que gostariam de ler mais é maior 

do que os que admitem a biblioteca como espaço de fruição da leitura, demonstrando que 

este espaço ainda precisa ser melhor utilizado para que exerça sua função adequadamente, o 

que corrobora com a necessidade de atribuir práticas de literatura atrativas com projetos que 

articule o conjunto escolar, biblioteca e comunidade com destaque para histórias orais , já 

que os estudantes expressam essa atividade como a mais atrativa. 

Na prática de leitura, escrita e oralidade, a biblioteca escolar no contexto histórico da 

Educação Do Campo precisa produzir novas relações, com atores-sujeitos30 comprometidos 

com a classe, e não como indivíduos isolados, mas como coletivo (GEHRKE, 2014).  

                                                           
30 Gehrke compreende atores-sujeitos a partir de Gramsci (1991) como intelectuais orgânicos a serviço da 

classe trabalhadora ou da classe dominante, com função política conservadora ou transformadora. Na 

abordagem da EdoC os atores sujeitos são os protagonistas de sua história, ou seja, agricultores, Sem Terras 

dentre tantos que na escola compõem os estudantes, professores, profissionais da educação, bibliotecários, 

agentes educativos, enfim, os diferentes usuários desse espaço educativo. 
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A história oral se configura em elemento ativo na construção da socialização entre 

os sujeitos nas práticas educativas, ou seja, a partir do diálogo como elemento discursivo, 

pode-se promover práticas socias de ensino que interliguem a comunidade com os estudantes 

produzindo conhecimento dialeticamente, de forma coletiva. Dentre as preferências de 

gêneros já analisadas, a história oral é apresentada nos dados como a de maior interesse pelos 

alunos, dos 304 estudantes que responderam à questão “Eu gosto de ouvir histórias contadas 

por outras pessoas” 243 respondem CT; 25 CP; 12 NC/ND; 5 DP e 19 DT.  

Com este interesse particular evidenciado, e a escola estimulando e valorizando esta 

prática, a expressão oral pode representar não só partilha de conhecimentos, mas também 

produção de conhecimento pela configuração da produção textual na esfera de atores 

sujeitos, assim, a produção com essa perspectiva, deve permitir ao estudante uma reflexão 

sobre a realidade no sentido de transformação de algo, com objetivo, ou seja, como prática 

social sendo a biblioteca escolar um espaço de produção, circulação e memória do 

conhecimento (GEHRKE, 2014). 

Na perspectiva bakhtiniana a língua é um fenômeno social e o discurso uma prática 

social, desta forma o uso social da linguagem nos remete a pensar durante a produção de um 

texto, escrever O quê? Para quê? Por quê? e Para quem? Como objeto da atividade humana 

pois, os enunciados e seus gêneros discursivos, são correias de transmissão entre a história 

da sociedade e a história da linguagem (BAKHTIN, 2003, apud GEHRKE, 2010), o que 

exige, portanto, a formação de um sujeito que escreva enquanto ser no mundo (GEHRKE, 

2010). 

Das analises efetuadas percebemos que os estudantes têm boa recepção de leitura 

apesar das poucas atividades atraentes de desenvolvimento literário no espaço da biblioteca, 

mas como os estudantes atribuem para si a prática da escrita, da produção literária? 

Analisamos o comportamento dos estudantes em relação a produção literária a partir 

da variável “Eu gosto de escrever literatura”, os valores estão dispostos na tabela 06 da 

página 125. 

A variável apresenta medida de mediana 4 (CP) e Moda 5 (CT). Dos 305 

entrevistados, 95 ou 31,1% concordam totalmente que gostam de escrever literatura, 58 ou 

19% concordam parcialmente, que somados representam 153 estudantes ou 50,1% da 

amostra. Responderam NC/ND 42 alunos ou 13,8%, os que discordam parcialmente são 

13,4% ou 41 alunos, e discordam totalmente 69 ou 22,6% do alunado, sendo na categoria 

negativa 36% ou 110 estudantes. Os dados estatísticos apresentam os valores de forma 

positiva, no entanto, consideramos que as respostas estão bem distribuídas entre as 
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categorias, ou seja, os estudantes do campo aqui investigados, não apresentam a prática da 

escrita literária em uma atribuição de valor muito significativa, indagamos: A escola tem 

efetivado o gosto da leitura em conjunto à escrita? Fizemos duas análises comparativas, uma 

para identificar a relação de frequência entre leitura e escrita, apresentada no quadro 06, e 

outra para ponderar sobre a capacidade da leitura interferir no campo da escrita, apresentada 

no quadro 0531.  

 

 Quadro 5: Correlação das variáveis “Eu leio textos literários com frequência” com “Eu gosto de escrever 

literatura” 

 
Eu gosto de escrever literatura? 

Total DT DP NC/ND CP CT 

Eu leio textos 
literários com 
frequência? 

N. resp. 0 0 0 1 0 1 

Nunca 19 6 6 6 9 46 

Raramente 26 17 5 16 14 78 

De vez em quando, 
não tão raro 

9 7 19 19 18 72 

Bastante 9 6 8 7 13 43 

Sempre 6 5 4 9 41 65 
Total 69 41 42 58 95 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Na tabulação geral a variável “Eu leio textos literários com frequência”, a categoria 

de resposta mais atribuída pelos estudantes refere-se à raramente ou Moda 02 com 78 

respostas assinaladas dos 304 questionários respondidos, com Mediana ponderando em De 

vez em quando não tão raro, ou seja, a sequência central de respostas na avaliação da escala 

Likert varia com frequência do neutro ao parcialmente negativo. Em valores absolutos são 

124 questionários na esfera negativa da escala, e 108 na esfera positiva, não contabilizando 

os que se mantiveram na neutralidade. 

Em correlação, na variável “eu leio textos literários com frequência”, 46 estudantes 

respondem na categoria DT que representa “nunca”. Desses, 19 discordam totalmente sobre 

gostar de escrever literatura, 06 DP, 06 NC/ND, 06 CP e 09 admitem que gostam totalmente 

de escrever respondendo CT, ou seja, dos 46 sujeitos que nunca leem apenas 15 

correspondem com certa positividade no empreendimento da escrita considerando as 

respostas CT e CP, para 25 estudantes que correspondem em negatividade além dos 06 que 

                                                           
31 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas. 
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mantiveram-se neutros, ou seja, para os que não leem com frequência a prática da escrita 

também margeia em uma esfera negativa. 

Os que respondem “raramente” para a frequência de leitura são 78 no total, 26 deles 

discordam totalmente que a escrita seja agradável, 17 DP, 05 mantiveram-se neutros, 16 CP 

e 14 CT, assim, dos 78 que raramente leem apenas 30 interagem com a escrita com certa 

positividade, para 43 que reagem negativamente na produção escrita além dos 05 que 

mantiveram-se neutros, o que corrobora com a ponderação anterior. 

Os que se mantiveram neutros, respondendo de vez em quando, não tão raro para a 

frequência de leitura são 72 sujeitos, 09 deles discordam totalmente que a prática de escrita 

seja agradável, 07 discordaram parcialmente, 19 deles também mantiveram-se neutros 

respondendo NC/ND sobre a prática de escrita, 19 concordaram parcialmente e 18 

concordaram totalmente que a escrita literária é prazerosa, assim são 37 estudantes no 

campo positivo da análise, pouco mais da metade dos sujeitos que leem de vez em quando 

correspondem positivamente com a escrita, para 16 que reagem negativamente, já 

demonstrando uma inversão se analisarmos que a frequência negativa é mais baixa que o 

número de neutros ou estudantes sem posição definida sobre escrever literatura, que nesta 

correlação são 19 sujeitos, ou seja, já podemos constatar que a dinâmica de leitura corrobora 

com o gosto na prática de escrita, demonstrando que uma dinâmica interfere na outra. 

Os que respondem bastante quando questionados sobre a frequência de leitura são 

43, desses apenas 09 DT e 06 DP sobre gostar de escrever literatura, 08 mantiveram-se 

neutros, 07 respondem CP e 13 CT, representam o campo positivo sobre a escrita dos 43 

estudantes que mantém uma boa frequência de leitura 20 sujeitos, e o campo negativo 15 

estudantes. Vale destacar que notamos para esta categoria de respostas certa linearidade com 

a correlação feita para os que respondem nunca na frequência de leitura, isto porque em 

ambas as análises o que separa a esfera positiva da esfera negativa é uma relação estreita de 

sujeitos, nesta particularidade são apenas 05 estudantes que endossam o campo positivo da 

escala, e são 10 sujeitos que endossam o campo negativo dos que nunca leem textos 

literários, de um número quase igual de alunos que totalizam os dois campos de respostas, 

sendo 43 os que leem com bastante frequência e 46 os que não leem nunca, assim, 

destacamos nesta absorção dos dados que o empreendimento da literatura em relação a 

produção escrita dos alunos são equidistantes, ou seja, a linearidade representa nesta análise 

a singularidade dos dois objetivos, a produção escrita e a leitura, o que falta é o 

empreendimento da literatura em aspecto de fruição, é preciso despertar o gosto dos alunos 
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para a obra literária para que consequentemente a produção escrita flua em um mesmo 

aspecto fruidor.  

Os que leem sempre são 65 sujeitos, desses formam o campo negativo na atribuição 

da escrita 11 sujeitos, somando 06 para DT e 05 para DP. Representam com positividade a 

atribuição da escrita 50 estudantes, sendo 41 para CT e 09 para CP.  

O que notamos na distribuição dos dados é quanto mais o estudante se aproxima de 

práticas de leituras, maior sua receptividade com a escrita, assim quanto mais sujeitos lendo, 

eleva-se a quantidade de estudantes que correspondem positivamente com a produção 

escrita, ou seja, corrobora com a efetivação da escrita, inclusive no que tange em acionar, 

despertar o gosto pela escrita, as práticas de leituras efetuadas na escola. 

Com este cruzamento de dados observamos a frequência real de leitura em relação a 

produção literária, o que nos permite admitir a hipótese de que a leitura tem inferência na 

produção escrita, porém, as instituições aqui observadas conseguem aprimorar o gosto, o 

prazer do estudante pela literatura em conjunto a produção escrita? a escola tem efetivado o 

gosto da leitura em conjunto à escrita? Vejamos como posicionam-se os estudantes sobre 

suas preferências na junção da leitura e escrita pela correlação entre gosto por leitura e gosto 

por escrever literatura apresentada no quadro 0632. 

 

Quadro 6: Correlação das variáveis “Eu gosto de ler textos literários” com “Eu gosto de escrever literatura” 

 
Eu gosto de escrever literatura? 

Total DT DP NC/ND CP CT 

Eu gosto de ler 
textos literários 

N. resp. 0 0 0 0 1 1 

DT  19 2 1 9 3 34 

DP  11 8 1 5 1 26 

NC/ND 8 10 12 5 12 47 

CP  12 5 7 17 9 50 

CT  19 16 21 22 69 147 
Total 69 41 42 58 95 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Em análise percebemos uma relação positiva dos estudantes que gostam de ler e 

escrever literatura, são 147 estudantes os que admitiram gostar totalmente de ler literatura, e 

95 os que concordam totalmente que gostam de escrever literatura, dentre eles, 69 

concordam totalmente com ambas as práticas. No favorecimento da esfera positiva da escala, 

                                                           
32 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas. 
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destes 147 que admitem totalmente gostar da leitura literária, 22 sujeitos admitem 

parcialmente que gostam de escrever, que somados são 91 estudantes. Na esfera negativa, 

mesmo admitindo gostar totalmente de ler literatura, 19 discordam totalmente e 16 

parcialmente sobre gostar de escrever, soma-se 35 estudantes na esfera negativa da escala 

que admitem gostar totalmente da leitura mas não posicionam-se favoravelmente com a 

escrita, ou seja, nesta avaliação, dos estudantes que apreciam a prática leitora a grande 

maioria aprecia a prática também de escrita. 

Na inversão dos eixos, podemos admitir que quem já atribui a escrita no campo da 

fruição, tem tendência ainda mais positiva de aceitar a leitura como prazer, pois, observando 

os que gostam totalmente de escrever que são 95 na totalidade, 52 sujeitos a menos em 

relação aos que gostam de ler, o que representa um campo de valor melhor formado para a 

leitura do que para a escrita, mas, dos 95 estudantes que admitem totalmente gostar de 

escrever, além dos 69 que concordam totalmente sobre gostar de ler, 09 concordam 

parcialmente que apreciam a leitura, ou seja, a positividade é representada na junção das 

variáveis em 78 estudantes, assim dos 95 que admitem gostar totalmente de escrever, 78 

deles também aprecia a leitura. Na categoria negativa 03 estudantes admitem não gostar 

totalmente de ler e ainda assim gostam totalmente de escrever, e 01 discorda parcialmente 

sobre gostar de ler, mas admite totalmente gostar de escrever, ou seja, dos sujeitos que 

gostam totalmente de escrever, é ínfimo a quantidade de estudantes que não sentem apreço 

pela leitura, e também pequeno o número de estudantes que  não concordam, nem discordam 

sobre gostar de ler, sendo 12 sujeitos, porém, apreciam escrever literatura. 

Os que admitem parcialmente gostar de ler literatura são 50 sujeitos, dentre eles 09 

concordam totalmente que gostam de escrever, 17 também mantém uma relação de gosto 

parcial com a escrita, somando até então 26 sujeitos com positividade no ato de escrever, 

mesmo gostando parcialmente de ler. Na relação invertida são 58 estudantes que apreciam 

parcialmente escrever literatura, 22 deles concordam totalmente que apreciam a leitura e 17 

concordam parcialmente que a leitura seja uma prática agradável, somando 39 estudantes 

que apreciam parcialmente a escrita e compõe a esfera positiva da atividade de leitura. Na 

esfera negativa dos 50 que gostam parcialmente de ler, somam-se 17 estudantes que não se 

sentem atraídos pelas atividades de escrita, e dos 58 que admitem gostar parcialmente de 

escrever somam-se 14 alunos na esfera negativa sobre gostar de atividades leitoras. Para esta 

relação percebemos certa linearidade pois, os números são aproximados, o que demonstra 

que as atividades de leitura e escrita tem basicamente a mesma equivalência para os alunos 

que entendem a leitura ou escrita como parcialmente agradável. 
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Dentre os alunos que se mantiveram neutros sobre gostar de ler textos literários, 

sendo 47 sujeitos, somam-se na esfera positiva da escrita 17 alunos que concordaram 

totalmente e parcialmente sobre gostar de escrever. Responderam com neutralidade também 

para seu posicionamento na escrita 12 estudantes, e na esfera negativa somam-se 18 alunos 

que discordam total ou parcialmente sobre gostar de escrever, uma diferença de apenas 01 

estudante dividindo as esferas considerando os que se mantiveram neutros sobre apreciar a 

leitura.  

Na relação inversa, ao analisarmos os que se mantiveram neutros sobre a escrita, 

mesmo sem saber ao certo se gostam ou não de escrever, 28 estudantes dos 42 neutros 

concordam parcialmente ou totalmente que a leitura é agradável, apenas 02 sujeitos aqui 

compõe a esfera negativa da leitura e 12 também permaneceram neutros. Desta relação 

também observamos linearidade, são 42 estudantes que nem concordam ou discordam sobre 

a prática da escrita como prazerosa, e 47 sentiram dúvidas sobre a prática leitora, sendo 12 

os que ficaram neutros em ambas as variáveis, no entanto, apenas 02 sujeitos dos que não 

souberam dizer ao certo se gostam de escrever, admitem a leitura como desagradável em 

algum momento, para 18 dos 47 que não sabem se gostam de ler que compreendem a escrita 

como desagradável em algum momento. Os números desta análise particularizada corrobora 

com as feitas anteriormente demonstrando que o prazer pela leitura está melhor elaborada 

em relação a prática escrita, no entanto é possível perceber a interrelação entre leitor e 

produtor pois, para os alunos que já admitem a leitura no âmbito do prazer a escrita não é 

pormenorizada, no entanto, para estes que não sabem ao certo o quanto gostam de ler, a 

atividade de produção textual tem menor relevância. 

Dos que discordam parcialmente que a leitura literária seja uma prática agradável, 

sendo 26 sujeitos, apenas 01 concorda totalmente que escrever literatura é prazeroso e 05 

concordam parcialmente com esta prática, somando 06 estudantes na esfera positiva sobre 

escrever dentre os que discordam parcialmente que a leitura seja agradável. Vejamos que a 

positividade caí nesta relação, no campo negativo são 08 sujeitos que discordam 

parcialmente e 11 os que discordam totalmente que a prática de escrever literatura seja 

atrativa, ou seja, 19 dos 26 que discordam parcialmente sobre a leitura ser agradável, também 

compreendem de forma negativa a produção escrita, não contabilizando 01 estudante que 

manteve-se neutro. Na relação inversa, analisando os dados pelos que discordam 

parcialmente da prática de escrita que são 41 estudantes no total, 21 deles compõe a esfera 

positiva da prática de leitura, 10 não sabem se gostam ou não de ler, e 10 compõe o campo 

negativo da questão, discordando parcialmente ou integralmente de que a leitura é uma 
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prática agradável. Nota-se pela análise das respostas do campo negativo das variáveis, a 

mesma posição de relação observada nas análises das respostas positivas, assim percebemos 

que as atividades de produção literária são bem quistas pelos estudantes que já apreciam a 

leitura, assim como na posição inversa, porém, para os estudantes que não tem afinidade 

com os livros, a produção escrita também não tem muito valor atribuído. 

Analisando as categorias de resposta discordo totalmente, são 34 estudantes que 

discordam totalmente que a prática de leitura seja agradável, deles 01 estudante nem 

concorda nem discorda sobre a prática da escrita, 19 atribuem a prática da escrita como algo 

ruim e 02 discordam parcialmente que a escrita seja agradável, compõe o campo da 

negatividade 21 de 34 sujeitos, não contabilizando o estudante que nem concorda nem 

discorda. No campo positivo da relação, 09 concordam parcialmente e 03 concordam 

totalmente que a escrita seja agradável, mesmo discordando que a leitura seja uma tarefa 

agradável, totalizando 12 dos 34 estudantes que não gostam de ler. Assim, dos sujeitos que 

não gostam de ler, a maioria deles também rejeita a prática da escrita. 

Analisando os que discordam totalmente sobre gostar de escrever sendo 69 

entrevistados, um número maior dos que rejeitam a leitura, deles 31 alunos compõe o campo 

negativo em relação a leitura, e 30 o campo positivo e 08 ficaram neutros, o que novamente 

corrobora com analises efetuadas na relação de prazer pela leitura e escrita, em suma, as 

atividades de leitura são mais apreciadas pelos estudantes do que as atividades escritas, 

porém, dos alunos que já mantém uma boa relação com a escrita, estes já demonstram 

afinidade com a leitura e sentem prazer em ambas as práticas. 

Compreendemos com a análise que quanto mais gosto o sujeito tem de leitura, mais 

ele relaciona-se com a possibilidade de produzir, e as atribuições das práticas de escrita, na 

conjuntura dos nossos dados, não estão estimulando a contento a promoção da leitura dos 

estudantes não leitores. O ato de escrever literatura, pode ser significativo para o 

desenvolvimento do leitor, e à promoção da leitura literária, seja pelas práticas educativas 

empreendidas na escola, como no fortalecimento de políticas públicas e programas sociais 

que atendam esta demanda, também são significativas para o processo de escrita, como 

verificamos na análise. Se, portanto, a escola tem como característica didático-pedagógica a 

formação por via das práticas sociais, bem como no trabalho socialmente necessário, é 

pertinente pensar em produção de textos que circulem nas esferas extraescolares 

privilegiando o trabalho da escrita como interlocutivo e contextualizado em práticas sociais 

e culturais (BRASIL, 2010).  
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Em uma perspectiva de trabalho com gêneros textuais, a produção literária é 

entendida como um processo de interlocução entre leitor-texto-autor em contexto sócio 

histórico situado, assim, a elaboração textual deve proporcionar situações que se reportem 

as práticas sociais e aos gêneros de forma que possam ser reconstituídos em sala de aula, 

tanto no que se refere à produção escrita quanto à recepção do texto, ou seja, a produção 

literária na escola deve ser entendida como uma abordagem do que se é requerido na 

realidade do espaço social, assim é relevante para o ensino contemplar diferentes 

letramentos, dentre eles o literário, pois, ao produzir um gênero discursivo o estudante 

precisará compreender os aspectos formais que organiza o gênero assim como em que 

práticas sociais ele se insere e quais discursos e temas circulam na abordagem determinada 

para que o assunto que se deseja ver elaborado, esteja em sintonia com a prática social 

focalizada e com o gênero textual estudado (BRASIL, 2010). 

Em suma, das análises empreendidas até o momento, consideramos que as práticas 

de ensino corroboram na constituição de sujeito leitores, com a ressalva de que as produções 

escritas por si só, não estão estimulando novos leitores, assim, consideramos que uma 

proposta curricular significativa no processo ensino-aprendizagem constitui o educador e as 

práticas pedagógicas como mediadoras do processo de leitura e escrita, e ao considerar o 

desenvolvimento humano como processo sócio histórico, tais práticas devem então abordar 

o meio social, interligando o conhecimento científico com vida e comunidade (QUEIROZ, 

2015).  

Vimos até o momento que é perceptível a relação entre a formação do sujeito leitor 

com as práticas de leitura desenvolvidas na escola, bem como a articulação dos estudantes 

na fruição da obra, assim, a escola, devido seu processo de alfabetização e dinâmicas de 

letramento, é a principal agência responsável em situar os indivíduos no mundo da leitura e 

escrita, sem desmerecer outras possíveis instituições como família, bibliotecas públicas etc. 

(SILVA, 2012).  

Compreendemos que a dinâmica escolar precisa movimentar-se na constituição e 

desenvolvimento de comportamento leitores, assim observamos a compreensão leitora que 

o sujeito tem de si, a fim de compreender se existe possibilidade de sua interpretação e 

compreensão sobre as obras lidas atuar como estímulo para novas leituras, e para isso 

buscamos compreender como os mesmos se avaliam e se compreendem enquanto leitores, 

bem como o sujeito se comporta socialmente a partir da leitura de textos literários analisando 

a categoria “Compreensão da leitura literária”.   
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2.3.4    Compreensão da Leitura Literária 

 

Até o momento em nossas análises compreendemos a importância aferida à escola e 

ao meio social no processo de constituição do sujeito leitor, ou seja, a escola como espaço 

sociável de leitura  e agência educativa, deve dotar seus estudantes de instrumentos e 

conhecimentos que o tornem participantes na sociedade (SAVIANI, 1999) contrariando a 

premissa universalista de conservar e transmitir os valores da cultura dominante em que o 

referencial curricular é legitimado na conservação da ordem social (FORQUIN, 1993).  

A EdoC como reflexo da exploração e luta contra a exploração, apesar de seu aspecto 

reprodutivo das estruturas existentes próprio da escola que é produto cultural permeada pela 

estrutura (FORQUIN, 1993), marca a possibilidade de embate, desencadeado na contradição 

própria do capitalismo (SNYDERS, 2005), e nesta racionalidade a leitura escolarizada deve 

propor informação, conhecimento e prazer estético, intrínsecos à natureza social do ato de 

ler, isto porque o texto a ser lido deve permear um crivo crítico que leve seu leitor a uma 

compreensão aprofundada e objetiva do contexto humano (SILVA, 1993) 

Deste modo concluímos que a obra cultural não se separa da política, no entanto, não 

se confunde com ela. A literatura tem a capacidade de transferir o acontecimento para o 

domínio da alegria ou do sofrimento, quiçá em ambos, porém este sofrimento não é 

esmagador, assim a leitura literária exerce sua função social na medida em que faz da 

dialética um prazer (SNYDERS, 2005). É na relação entre teoria e prática que evidenciamos 

em que medida esta dialética fruidora está presente na educação dos jovens do campo, assim, 

buscamos evidenciar se a compreensão literária dos estudantes correspondem com os 

objetivos educacionais da Edoc, ou seja, na interpretação do aluno, ao compreender e fruir a 

obra literária, o estudante do campo supera as expectativas meramente ficcionais em 

conotação de criticidade? Quais as possibilidades de a escola do campo romper com as 

barreiras estruturais que dão forma ao conteúdo ensinado a partir de obras literárias? Como 

elucidar o posicionamento social, cultural e político dos estudantes frente a obra lida?  

Consideramos que a linguagem sempre possui um referencial de mundo/realidade, 

portanto, ser leitor e ter compreensão literária engloba a reflexão sobre os referenciais 

inscritos em um texto, para assim compreender a dinâmica do real e compreender-se como 

um ser que participa dessa dinâmica (Silva, 1993). 

Para adentrar nesta relação social/política dos estudantes com as obras lidas 

examinamos as questões: “Eu leio tão bem como meus amigos?”; “Durante minhas leituras, 

tenho bom nível de compreensão do texto?”; “Quando meu professor pergunta sobre o que 
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li, eu sei responder?”; “Quando um grupo fala sobre histórias, eu exponho minhas ideias?” 

e “Tenho facilidade para ler em voz alta?”. Para esta análise, buscamos evidenciar uma 

síntese geral extraída da literatura e posicionamento social do jovem ante a obra, observando 

a relação intrínseca da arte e política, assim ao analisarmos as questões que abrangem a 

relação social do sujeito a partir de suas leituras, tentamos extrair, a partir da compreensão 

de si enquanto leitor, as inferências que a literatura atribui na formação cidadã do estudante. 

Os valores proporcionais (%) que correspondem a totalidade da amostra com suas 

respectivas Mediana e Moda para estas variáveis estão dispostos na tabela 07: 

 

Tabela 7: Estatística conjunta em Mediana, Moda e frequência relativa (%) da categoria “Compreensão da 

leitura literária”. 

Itens: Mediana Moda DT DP NC/ND CP CT TOTAL 

Eu leio tão bem como meus 
amigos? 

3,00 5 20% 10,8% 21,35% 20,7% 27,2% 305 

Durante minhas leituras, tenho 
bom nível de compreensão do 
texto? 

5,00 5  3%  8,5% 13,80% 24,6% 50,20% 305 

Quando meu professor 
pergunta sobre o que eu li, eu 
sei responder? 

5,00 5  2,60%  10,5%  9,50% 22,6%  54,4% 304 

Quando um grupo fala sobre 
histórias, eu exponho minhas 
ideias? 

4,00 5 21,60% 10,20% 16,4% 14,4% 36,7% 303 

Tenho facilidade para ler em 
voz alta 

5,00 5 11,1%  5,9%  6,9% 13,1% 62,3% 303 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

As questões “Durante minhas leituras, tenho bom nível de compreensão do texto?” , 

“Quando meu professor me pergunta sobre o que eu li, eu sei responder?” e “Quando um 

grupo fala sobre histórias, eu exponho minhas ideias” nos permite analisar a compreensão 

de leitura do aluno para além da semântica, ou seja, o grau em que o estudante atribui suas 

inferências, suas leitura de mundo para uma análise textual, bem como seu comportamento 

social perante o que foi lido.  

As duas primeiras variáveis apresentam medidas de Moda e Mediana na categoria 

que corresponde à Concordo Totalmente, e níveis proporcionais aproximados na esfera 

positiva da escala, o que atribui, de forma geral, porém na especificidade de nossa amostra, 

um fator positivo na forma de como os estudantes do campo apreendem o conhecimento 

oferecido a partir de textos, já a variável que analisa o comportamento social do estudante 

frente a obra lida apresenta medidas mais tímidas em relação as outras duas. Elaboramos um 
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gráfico que apresenta os valores medidos de forma proporcional a fim de verificarmos suas 

diferenças. 

 

Gráfico 13: Relação percentual entre variáveis da categoria Compreensão da leitura literária. 

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Vejamos que na relação entre as variáveis, a questão “quando um grupo fala sobre 

histórias, eu exponho minhas ideias” tem um índice de pouco mais de 32% na esfera negativa 

da escala (DT+DP), e pouco mais de 51% na esfera positiva (CT+CP) sendo 16,5% os que 

mantiveram-se neutros. A mediana desta variável indicou a categoria Concordo 

Parcialmente como centralidade de variação entre as respostas, ou seja, a perspectiva é 

positiva, no entanto, indica também certa dificuldade dos estudantes em socializarem suas 

leituras manifestando um posicionamento, suas ideias acerca do que foi lido, porém, apesar 

desta indicação, pela amostra e de forma geral, não podemos minimizar o fato de que os 

estudantes expressam e compreendem a dinâmica crítica de suas leituras, considerando aqui 

as análises anteriormente ponderadas.  

Para a questão “Quando meu professor me pergunta sobre o que eu li, eu sei 

responder” obtivemos pouco mais de 13% de respostas na esfera negativa da escala, e pouco 

mais de 77% na esfera positiva, menos de 10% de nossa amostra indicou neutralidade, assim, 

notamos que quando se trata de interpretar e elaborar um pensamento a partir de uma 

prerrogativa do professor, de forma geral, os estudantes não indicam maiores dificuldades, 

o que denota a importância de práticas educacionais que estimulem a socialização das 

DT DP NC/ND CP CT
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2,95% 8,50% 13,77% 24,60% 50,18%

Quando meu professor me
pergunta sobre o que eu li, eu sei

responder?
2,64% 10,53% 9,53% 22,70% 54,60%
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leituras, a fim de superar quaisquer dificuldade que permeie a compreensão textual 

socializada verificada na questão anterior.  

A variável “Durante minhas leituras, tenho bom nível de compreensão do texto” 

corrobora com a análise anterior pois, ela pondera a possibilidade de compreensão 

individualizada do aluno, vejamos que pouco mais de 11% do alunado respondem na esfera 

negativa da escala, e pouco mais de 74% respondem positivamente à questão, ou seja, o que 

percebemos é uma retração no comportamento de socializar as leituras e não maiores 

dificuldades no âmbito de compreensão literal. Corrobora com tal premissa a análise que 

efetivamos na categoria sociabilidade da leitura, ou seja, compreendemos a partir desta 

observação, que mesmo indicando suas possibilidades de compreender o texto, expressar tal 

compreensão pode ser um obstáculo.  

Na teoria bakhtiniana as práticas linguísticas não devem basear-se na neutralidade de 

um sistema ideal, e sim dentro de um contexto social concreto que tem existência, assim, 

consideramos a prática que valoriza o estudante como sujeito ator (GEHRKE, 2014), seja na 

produção escrita, leitura compartilhada e socialização de leituras, uma forma de os 

estudantes entrarem em contato com novas percepções da realidade, assim, atividades em 

grupo, debates e oralidade estimulam a investigação da situação problema e se configuram 

como um desafio a ser solucionado, ou seja, a motivação da postura protagonista aliada à 

leitura de textos literários, permite ao estudante ampliar seus conhecimentos e expressar-se, 

em uma catarse metodológica (SOUZA; MACHADO, 2017). 

Acreditamos, portanto, que um ensino que conduza o aluno a reconhecer, além da 

ideologia, os implícitos transmitidos pelos textos, ocasiona no leitor a postura de sujeito 

ativo, com capacidade de analisar as manifestações linguísticas de maneira mais crítica, 

compreendendo por meio da leitura, a intenção do signo veiculado na obra dentro de seu uso 

social, potencializando a interpretação textual e ampliando sua leitura de mundo (SOUZA; 

MACHADO, 2017). 

Em nossa análise observamos as variáveis “Eu leio tão bem como meus amigos” e 

“Tenho facilidade para ler em voz alta” para ponderar se as dinâmicas de práticas orais de 

leitura tem se efetivado na perspectiva de socialização e interação textual no uso social da 

literatura, rompendo assim com a forma tradicional de ensino que permeia a estrutura 

organizacional e sistemática do sistema escolar  burocratizado, ou seja, o aspecto reprodutivo 

das estruturas existentes de um produto cultural (FORQUIN, 1993). 

Indicamos as práticas orais como forma de romper com o tradicionalismo pedagógico 

a partir de Snyders (2005) que considera o discurso formal enraizado na escola, uma forma 
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de vedar a expressão direta da cultura popular, e é em redor desta repressão que se organizam 

as práticas pedagógicas, a grade curricular e a aprendizagem de roupagem conservadora, ou 

seja, a língua culta nesses parâmetros de barreira social, torna-se elemento repressor de uma 

escola fechada em si, que não oferece relações com a vida cotidiana dos estudantes e da 

comunidade. 

Na questão “Tenho facilidade para ler em voz alta”, Moda e Mediana aparecem em 

categoria positiva dos 303 respondentes com apenas 6,9% dos alunos indecisos, ou 21 

sujeitos; 17% ou 52 estudantes na esfera negativa da escala, para 230 que representam 75,4% 

na esfera positiva. Assim podemos afirmar que os alunos não sentem maiores dificuldades 

para ler em voz alta, porém, estes sujeitos compreendem suas leituras? Fizemos uma 

correlação de variáveis para analisar este fator em nosso banco de dados. Os valores estão 

dispostos no quadro 0733. 

 

 Quadro 7: Correlação das variáveis “Durante minhas leituras tenho bom nível de compreensão do texto” 

com “Tenho facilidade para ler em voz alta”. 

 

Durante minhas leituras tenho bom nível de compreensão 
do texto? 

Total DT DP NC/ND CP CT 

Tenho facilidade 
para ler em voz 
alta? 

N. Resp. 0 0 1 1 0 2 

DT  2 4 6 7 15 34 

DP  1 4 6 1 6 18 

NC/ND  0 5 2 6 8 21 

CP  3 1 4 18 14 40 

CT  3 12 23 42 110 190 
Total 9 26 42 75 153 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Na esfera positiva da questão analisada obtemos 230 estudantes, sendo 190 os que 

CT e 40 os que CP. Dos 190 alunos que admitem totalmente ter facilidade para ler em voz 

alta, 110 deles também admitem totalmente ter bom nível de compreensão textual, ou seja, 

pouco mais de 57% de estudantes que tem total facilidade na leitura oral, tem também total 

facilidade de compreensão textual. Apenas 03 deles discordam completamente sobre ter uma 

boa compreensão textual, 12 discordam parcialmente, 23 mantiveram-se neutros preferindo 

nem concordar, nem discordar, e 42 admitem parcialmente compreender bem os textos lidos. 

                                                           
33 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de 

respostas conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de 

respostas. 
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Dos 34 estudantes que discordam totalmente sobre ter facilidade na leitura oral, 

pouco menos da metade concordam totalmente que tem boa compreensão textual, sendo 15 

sujeitos, destes 34 que não se percebem como bons leitores em voz alta. Apenas 07 

concordam parcialmente sobre ter bom nível de compreensão textual, 06 mantiveram-se 

neutros, 04 discordam parcialmente sobre compreender o texto, e 02 discordam totalmente 

tanto sobre ter facilidade na leitura oral como em compreender o texto. 

Para não nos determos em descrição das análises, porém, observando seus dados, 

conseguimos extrair que a dinâmica da oralização tem interferência na compreensão textual, 

e dentro desta realidade analisada, e compreendendo seus limites, podemos indicar que as 

situações pedagógicas acerca da prática de leitura oral, alcança a interação dialógica entre 

leitor e texto promovendo a interpretação.  

Entendemos que para escola de cunho progressista, com vistas a emancipação 

política e humana do sujeito, a superação por incorporação é também representação da luta, 

assim, na linguagem, o complemento dialético da oralidade é a incorporação da linguagem 

culta (SNYDERS, 2005). 

É tarefa de uma escola progressista constituir uma linguagem que tenha linearidade 

com a linguagem da comunidade, Freire já destacava a importância de conhecer a realidade 

do em torno, destacamos também que a linguagem escolar deve permitir sempre um avanço 

em direção a linguagem elaborada, em perspectiva vygotskiana tal linguagem estaria em 

zona de desenvolvimento proximal, assim, texto, autor e professor tornam-se mediadores do 

conhecimento. 

 

Se os alunos estão prestes a interpretar o poema, ou seja, se no fundo estão prestes 

a interpretá-lo porque da sua linguagem à deles só vai um passo, e se o professor 

os ajudar a dá-lo, o escritor os terá auxiliado a sentir e a exprimir-se com mais 

plenitude do que nas primeiras frases que eles próprios haviam esboçado 

(SNYDERS, 2005, p.347). 

 

Destacamos em nossa análise a importância configurada na leitura oral, a partir de 

socialização, a possibilidade de elucidar o posicionamento cultural, social e político dos 

estudantes, em que na relação teoria e prática e dialogismo próprio da literatura, a fruição, o 

prazer estético podem emergir e promover hábitos de leitura literária, consequentemente 

diminuindo a estratificação do sistema pedagógico, ou seja, constitui uma alternativa para 

práticas que visualizem no texto literário, um caminho que auxilie os estudantes a se 

tornarem interlocutores e por meio da reformulação argumentativa adotarem uma postura 

crítica frente ao texto e contexto (SOUZA; MACHADO, 2017). 
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No entanto, não podemos descartar o fato de que os alunos sinalizam, não apenas 

nesta categoria de análise, dificuldades acerca da socialização literária. Conforme exposto 

na Tabela 07, a medida de Moda da questão “Eu leio tão bem como meus amigos” aparece 

na categoria 05 ou CT de respostas, sendo esta a resposta mais atribuída na totalidade dos 

dados. A mediana da questão aparece na categoria de respostas que compreende 

neutralidade, ou seja, as respostas tendem do neutro ao positivo, o que demonstra uma certa 

dificuldade dos estudantes ao definirem-se como bons ou maus leitores tendo os amigos 

como parâmetro.  

Para os estudantes que se avaliaram com boa interpretação textual tendo os amigos 

como parâmetro, sendo 305 igual a 100%, compõem a esfera positiva da escala 47,9% ou 

146 estudantes, considerando CT+CP, mantiveram-se neutros nem concordando e nem 

discordando da questão “Eu leio tão bem como meus amigos” 21,35% ou 65 sujeitos, e na 

esfera negativa da escala, considerando as respostas DT e DP temos um total de 30,8% ou 

94 sujeitos, ou seja, uma diferença de 17% entre a esfera negativa e positiva da escala, além 

dos que mantiveram-se neutros. 

Os dados demonstram o fator positivo da questão, contudo, dentro das avaliações que 

efetivamos sobre práticas socializadas, a biblioteca como espaço interativo e a oralidade 

enquanto gênero textual, percebemos que o valor e o espaço concedido à projetos de leitura, 

poderiam estar atuando de forma mais significativa no desenvolvimento do sujeito leitor 

crítico. A leitura no cumprimento de objetivos determinados e institucionalizados, ao invés 

de tecer um posicionamento crítico, que balizamos nesta análise pela autocrítica de 

interpretação e posicionamento social perante a obra lida, circunda outros propósitos que 

não a dialética entre fruição e desvelamento da realidade (SILVA, 1993). 

Para Cosson (2009), a literatura deve levar ao aluno a experiência de uma leitura 

compartilhada, e pode ser ampliada com informações específicas do campo literário e até 

fora dele, no entanto o que importa aqui é a troca de sentidos. Por mais que a leitura seja 

feita solitariamente, a interpretação deve ser um ato solidário, a troca de sentidos não deve 

ficar apenas entre escritor e leitor, mas também com a sociedade. Os próprios sentidos são 

resultado de compartilhamento de visões do mundo entre homens no tempo e espaço. “O 

sentido do texto só se completa na efetivação deste trânsito.” (COSSON, 2009, p.27). 

Não consubstanciamos com a ideia de que para formar leitores na escola tudo deve 

ser solto, enfatizamos que no ato de propor determinadas leituras e autores, haja 

planejamento e intencionalidade com propósitos que ultrapassem a memorização, 
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historiografia da obra, oralidade e gramática visto que a escola é também ambiente cultural 

e de criatividade, sendo o educador o mediador de conhecimentos com capacidade de formar 

leitores participantes da transformação social também pela prática de  incentivar os 

educandos a exporem suas experiências de leitura e vida (OLIVEIRA, 2014). 

Com as particularidades da análise desse conjunto de variáveis, e destacando a 

valorização que os estudantes demonstraram em análise anterior sobre a leitura oral, o que 

corrobora com a reflexão de Snyders (2005) sobre as crianças oriundas do povo ficarem mais 

à vontade com os trabalhos orais do que com os escritos, entendemos que a práxis 

pedagógica não deve conceder à escrita uma preponderância  desconexa da realidade cultural 

dos estudantes, reservando então espaços para exposições e discussões orais e 

consequentemente produções dos atores-sujeitos como produto da fruição. 

 

2.3.5   Hábitos de Leitura Literária 

 

Destacamos nessa categoria de análise o livro enquanto objeto instrumental da leitura 

e o incentivo à leitura oferecido por programas na tentativa de estimular o hábito leitor, 

observando a leitura do sujeito em seu contexto cultural, social e educacional questionando: 

Como se constitui os hábitos sociais de leitura dos estudantes, inclusive nos espaços fora da 

escola? Como as ações de promoção da leitura em espaços alternativos de leitura, a partir de 

programas, promovem a equalização das diferenças de alfabetismo e letramento entre campo 

e cidade? Quais as possibilidades de a escola do campo estimular, promover e influenciar o 

processo de desenvolvimento literário dos alunos na esfera social e cultural de sua 

comunidade? 

Com a proposta de analisar o impacto dos programas na esfera cultural dos estudantes 

camponeses e a dinâmica do comportamento de leitura literária analisamos os “Hábitos De 

Leitura Literária” que articulam as questões: “Eu leio textos literários com frequência?” “Eu 

frequento a biblioteca pública municipal?” “Costumo receber livros de presente?” “Costumo 

ler literatura fora da escola?” “Costumo ler literatura antes de dormir?” “No último ano eu 

li vários livros de literatura?” “Eu tenho vários livros de literatura em minha casa?” “Em 

minha infância, adultos me contavam histórias antes de eu dormir?” “Atualmente, meus pais, 

ou responsáveis por mim, leem literatura?”. Este conjunto de variáveis nos permite perceber 

a aproximação pessoal do estudante com a literatura a partir de hábitos familiares, culturais 

e sociais de leitura. 
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Na tabela 08 apresentamos a tabulação em proporção relativa (%) que compõe os 

dados das variáveis para a categoria de análise Hábitos de Leitura. 

 

Tabela 8: Estatística conjunta em Mediana, Moda e frequência relativa (%) da categoria hábitos de leitura 

literária. 

Itens: Mediana Moda 
N. 

resp. 
DT DP NC/ND CP CT 

 
Total 

Eu leio textos literários 
com frequência? 

3,00 2 0,3% 15,1% 25,6% 23,6% 14,1% 21,3% 304 

Eu frequento a 
biblioteca pública 
municipal 

1,00 1 0,3% 78%  8,9%  3,6%  3,3% 5,9% 304 

Costumo receber livros 
de presente 

1,00 1 0 65,9%  8,9%  8,5%  4,3% 12,5% 305 

Costumo ler literatura 
fora da escola 

3,00 5 0,6% 21% 17% 15,7% 13,4% 31,8% 302 

Costumo ler literatura 
antes de dormir 

1,00 1 0,3% 62,3% 10,5%  7,9%  5,6% 13,45% 304 

No último ano eu li 
vários livros de literatura 

3,00 2 0,6% 19,3% 26,6% 13,1% 14,4% 25,6% 302 

Eu tenho vários livros de 
literatura em minha casa 

3,00 1 0,6% 32,8% 15,4%  8,9%  9,2% 32,8% 302 

Em minha infância, 
adultos contavam 
histórias antes de eu 
dormir 

2,00 1 0,3% 42,6%  8,2% 13,1% 12,1% 23,6% 304 

Atualmente, meus pais, 
ou responsáveis por 
mim, leem literatura? 

1,00 1 0 58,4% 12,8%  9,8%  6,2% 12,8% 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Iniciamos avaliando duas variáveis do conjunto, são elas: “eu leio textos literários 

com frequência” e “No último ano eu li vários livros de literatura” que no conjunto das 

escolas, para ambas as questões, obtemos a medida de Moda na categoria 2 de respostas 

(DP) e Mediana na categoria 3 (NC/ND), ou seja, os valores correspondem a esfera negativa 

e neutra da escala Likert, que de forma geral indica uma baixa frequência de leitura no 

decorrer do ano dos 305 sujeitos investigados.  

Como apresentado anteriormente analisamos a pergunta “eu leio textos literários com 

frequência” em valores quantificáveis, assim a resposta mais atribuída no conjunto dos dados 

representado pela Moda refere-se a raramente, e Mediana refere-se a de vez em quando, não 

tão raro, considerando aqui a totalidade dos dados tendo como referência as duas 

instituições. 

Devido os valores negativos e a diferença de respondentes para cada escola, 

analisamos os dados separando-as, a fim de identificar as diferenças no desenvolvimento 



147 
 

cultural por via de propostas pedagógicas que interfiram na dinâmica de leitura dos 

estudantes. 

Os valores absolutos atribuídos em cada escola para esta variável estão dispostos na 

tabela 0934. 

 

Tabela 09: Valores absolutos da variável “Eu leio textos literários com frequência” por instituição. 

 

Eu leio textos literários com frequência? 

Total N. resp. Nunca raramente 

de vez em 
quando, não 

tão raro Bastante sempre 

Minha escola é A 1 40 65 40 23 42 211 

B 0 6 13 32 20 23 94 

Total 1 46 78 72 43 65 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Com os valores separados observamos que a categoria de resposta mais atribuída na 

Escola (A) refere-se a “raramente” como apontou a medida da Moda em vermelho na tabela, 

mesmo valor atribuído na análise entre as duas instituições, porém, para a medida da 

Mediana o valor se altera de “de vez em quando, não tão raro”, medida que indicava 

neutralidade, para a esfera negativa representada por “nunca”, em verde na tabela. Vejamos 

que temos nesta instituição o mesmo número de respondentes em “nunca” e “de vez em 

quando, não tão raro”, que ao somá-los com os valores da outra escola, agrega mais valor 

ao fator neutro justificando assim o valor dado pela mediana no conjunto das instituições, 

porém na análise individual, devemos considerar a escala conforme sua organização de 

ordem crescente, sendo então a categoria negativa a representação central, ou ponto de 

ruptura que separa a metade maior e a metade menor na individualização da escola. 

Para a Escola (B), a Moda que representa a resposta mais atribuída dentre as 

categorias de respostas refere-se a “de vez em quando, não tão raro”, e para a Mediana, a 

medida que determina a divisão de sequência nas respostas, o valor aparece atribuída na 

esfera positiva referenciada por “bastante” na categoria de respostas.  

Com essa conjuntura individualizada, a esfera negativa da escala Likert para a Escola 

(A) contém 105 respostas atribuídas ou 49,75%, e na esfera positiva contém 65 respostas 

atribuídas, ou 30,8% dos dados considerando que 211 equivale a 100%. Para a Escola (B) a 

esfera negativa corresponde a 18 respostas ou 20,2% dos seus dados, e a esfera positiva 

corresponde a 43 respostas atribuídas, ou 45,74% dos casos considerando que 94 

                                                           
34 Legenda: Vermelho = Medida da Moda; Verde = Medida de Mediana 
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corresponde a 100%, ou seja, as perspectivas em frequência de leitura são contrárias na 

relação entre as escolas em análise individualizada. Com o gráfico 12 conseguimos 

visualizar as diferenças. 

 

Gráfico 14: Relação percentual entre as escolas da variável “Eu leio textos literários com frequência”.  

 
Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Os dados demonstram uma larga diferença entre as escolas na frequência de leitura. 

Na Escola (B) os estudantes compreendem a si mesmos  como leitores mais assíduos, e na 

Escola (A), os alunos não se compreendem como leitores tão frequentes, no entanto, cabe-

nos distinguir o que os alunos consideram ser leitura frequente, ou seja, para considerar-se 

um leitor frequente, quantos livros é preciso ler, em média, no período de um ano?  

Observamos inicialmente esta relação para ponderarmos sobre os fatores atribuídos 

às escolas, ao desempenhar o processo de desenvolvimento literário dos alunos, e para tal 

recorremos a análise da variável “No último ano eu li vários livros de literatura”  em que as 

respostas atribuídas para esta questão correspondem a valores quantificáveis, ou seja, os 

alunos atribuíram as respostas em nada onde lê-se DT, um ou dois para DP, três para 

NC/ND, quatro para CP e cinco ou mais para CT. 

Calculamos para essa análise o valor de média de livros lidos, lembrando que a média 

é um valor hipotético pois os valores reais são distribuídos na totalidade dos alunos, no 

entanto, consideramos este cálculo necessário por nos aproximar de um valor atribuído para 

a observação da variável dependente, que neste caso é uma variável subjetiva que analisa a 

frequência de leitura do estudante, e correlacionada com a variável independente, apresenta 

a aderência dos dados com o que está sendo observado.  

Na totalidade dos casos, verificamos que a medida da Média de livros lidos, dentro 

ou fora das escolas, correspondem a 2,64 na totalidade dos 302 respondentes, assim, em 
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hipótese, os estudantes do campo aqui investigados, leem de dois a três livros por ano. Nessa 

conjuntura com o valor da Média de livros variando de dois a três na totalidade dos dados, 

e Moda na categoria 02 de respostas, representando um ou dois livros lidos, assim como a 

Moda da questão que analisa a frequência de leitura ponderou na categoria 02 de respostas 

ou raramente, no conjunto das escolas, é possível afirmar que existe relação entre as 

variáveis, ou seja os estudantes responderam as questões conforme suas inferências já que 

as respostas apresentam um mesmo nível de normalidade, ou um mesmo nível de 

concordância atribuída. Extraímos dessa análise robusta que de forma geral, os estudantes 

consideram como uma frequência rara de leitura, o sujeito que lê um ou dois livros por ano. 

Analisando a variável com valores separados por escola, calculamos o valor da média 

de livros lidos por aluno em cada instituição, portanto apresentamos na tabela 1035, o valor 

calculado da Média, e os valores reais conforme informado pelo aluno na individualização 

das instituições.  

 

Tabela 10: Valores absolutos com média da variável “No último ano eu li vários livros de literatura” por 

instituição. 

 

No último ano eu li vários livros de literatura 

Média N. resp. Nada um ou dois Três Quatro cinco ou mais 

Minha escola é A 3 52 59 27 27 43 2,5 

B 0 7 22 13 17 35 3,46 

Total 3 59 81 40 44 78  

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Para a Escola (A) a medida de Moda na categoria 02 ou “um ou dois” livros lidos 

apresentada no conjunto dos dados não se altera, mantendo-se na esfera negativa da escala 

Likert. Na totalidade da escola são 111 respostas para a esfera negativa que corresponde a 

52,6% e apenas 70 na esfera positiva representando 33,16% e com a uma Média de leitura 

em 2,5 livros lidos por ano. 

Para a Escola (B) a medida de Moda equivale a esfera positiva da escala, representada 

na categoria 05 de respostas ou “cinco ou mais livros lidos”, assim foram 55,23% ou 52 

repostas na esfera positiva da escala, e 30,84% ou 29 respostas atribuídas para a esfera 

negativa, com a média de livros lidos em quase 3,5 por ano. 

                                                           
35 Legenda: Vermelho = Medida da Moda; Verde = Medida de Mediana 
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A medida de Mediana para ambas as escolas apresenta valores próximos, ou seja, 

para ambas as escolas a equivalência de três livros lidos no ano ponderou como tendência 

para a sequência de respostas, lembrando que a mediana é o valor localizado no meio divisor 

da sequência, assim ela representa a medida que divide o conjunto, podemos observar então 

que os valores obtidos na Moda e Mediana correspondem com a frequência de respostas 

dada em cada instituição, assim, a quantidade de livros lidos pondera de três para menos na 

Escola (A), e de três para mais na Escola (B).  

Vejamos pelo gráfico o comportamento de leitura dos estudantes em cada escola para 

então relacionarmos os dados com a questão que analisa a  frequência de leitura, lembrando 

que a variável que analisa a frequência de leitura é subjetiva e dependente, porém 

demonstrou aderência com os valores dados pela Média de livros lidos, o que utilizamos na 

leitura dos dados. 

O gráfico 15 apresenta os dados reais proporcionais (%) sobre a quantidade de livros 

lidos no período de um ano pelos estudantes em cada escola.  

 

Gráfico 15: Relação percentual entre as escolas para a variável “No último ano eu li vários livros de literatura”. 

 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Observamos anteriormente na variável “Eu leio textos literários com frequência” o 

valor de Moda atribuída para a Escola (A) referindo-se a categoria “raramente”, ou Moda 

02, percebemos linearidade nas variáveis para esta escola pois as respostas mais atribuídas 

no conjunto dos dados para esta instituição também refere-se a Moda 02, que nesta leitura 

tem valor determinado em “um ou dois” livros lidos, quase 28% dos alunos responderam ter 

lido essa quantia no período de um ano.  
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Na Escola (B) a frequência de leitura atribuída pelos estudantes em quantidades de 

livros lidos apresenta diferenças ao compararmos a medida de Moda que na análise de 

frequência de leitura ponderou na representação 03 ou “de vez em quando, não tão raro”, e 

para a quantidade de livros lidos a Moda nesta instituição representa a categoria 5 que nesta 

leitura refere-se a “cinco ou mais”, ou seja, de forma geral nesta escola, os alunos 

classificam um sujeito que lê em média cinco livros por ano, como um leitor quase assíduo, 

aquele que lê de vez em quando, com a observação de que a maioria dos estudantes 

representando 37,2% do alunado desta escola, ou 35 sujeitos de 94, responderam ter lido 

cinco ou mais livros no período de um ano. 

Devido as medidas de tendência central fornecerem valores representativos 

proximais na distribuição do conjunto, consideramos válida a hipótese da Média de livros 

lidos por instituição, sendo 2,5 na Escola (A), 3,46 na Escola (B), e 2,64 na totalidade dos 

dados. Esta análise nos permitiu verificar a aderência da variável que mede a frequência da 

leitura dos estudantes, ou seja, os valores de 1 a 5 ou de DT a CT que determinamos na 

enquete, tem representação real na autoavaliação que determina a leitura de 1 a 2 livros como 

uma baixa frequência de leitura, 03 livros como média frequência, e 05 livros como 

satisfatória. 

Vejamos pela correlação das variáveis apresentada no quadro 0836, o comportamento 

de leitura dos alunos aqui investigados. 

Quadro 8: Correlação das variáveis “No último ano eu li vários livros de literatura” com “Eu leio textos 

literários com frequência”. 

 

No último ano eu li vários livros de 
literatura 

Total 
N. 

resp. nada 
um ou 
dois Três quatro 

cinco ou 
mais 

Eu leio textos literários com 
frequência? 

N. resp. 0 1 0 0 0 0 1 

Nunca 0 16 18 5 1 6 46 

Raramente 0 20 26 11 9 12 78 

De vez em quando, não 
tão raro 3 11 18 15 12 13 72 

Bastante 0 3 11 3 11 15 43 

Sempre 0 8 8 6 11 32 65 

Total 3 59 81 40 44 78 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

                                                           
36 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas 

entre as variáveis. 
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Os números da linha na diagonal em vermelho representam a quantidade de 

estudantes que respondem a quantidade de livros que leram no período de um ano, anterior 

a coleta de dados, em correlação com a autoavaliação de frequência de leitura.  

Na esfera negativa da escala, com um total de 59 alunos que não leram nada durante 

um ano, representando pouco mais de 19% da amostra, 16 deles admitem nunca ler, ou seja, 

43 deste total se admitem como leitores em alguma outra frequência não compatível com 

“nunca”. Desta totalidade de 59 alunos que não leram nada, 52 sujeitos são da Escola (A), 

o que representa pouco mais de 24% dos seus alunos, e 40 deles admitem não ser leitores 

frequentes sobrando então apenas 12 alunos desta escola com alguma frequência de leitura, 

apesar de não ter lido nada no ano questionado. Os outros demais 07 sujeitos que não leram 

nada no ano questionado são da Escola (B) e representam pouco mais de 7, 4 % de seus 

alunos, e somente um deles se admite em outra categoria de frequência de leitura.  Assim, 

do total de 59 alunos, somando as duas instituições, que afirmam não ter lido nada durante 

um ano, 16 deles admitem que nunca leem, 20 exercem a leitura raramente, 11 de vez em 

quando, não tão raro, 03 leem bastante e 08 sempre, conforme os números na vertical em 

azul do quadro.  

Esta primeira análise demonstra que a Escola (B) tem uma característica leitora mais 

assídua em relação a outra escola aqui investigada, vejamos que os 16 alunos que não leram 

nada e admitem não ser leitores são da Escola (A), no entanto, o fato de termos leitores com 

alguma outra frequência de leitura, mesmo que no ano determinado não tenham lido nada, 

caracteriza a possibilidade de resgatar esses estudantes que demonstram não estar 

completamente desgostosos com a prática leitora, porém estão caminhando para o 

distanciamento. 

Os que disseram ter lido de “um a dois” livros no período de um ano são 81 sujeitos 

na totalidade (em verde no quadro), sendo 59 estudantes da Escola (A) ou pouco mais de 

27%, e 22 da Escola (B) representando pouco mais de 23% da escola, medidas proporcionais 

próximas. Da totalidade, 18 não se consideram leitores frequentes assumindo que nunca 

leem, 26 consideram suas leituras de frequência rara, 18 consideram não tão raras, 11 

consideram que é bastante este número de livros lidos, e também são 11 os que consideram 

este número como um hábito frequente de leitura. Vejamos que são 22 de 81 sujeitos 

considerando a leitura de “um a dois” livros em esfera positiva, ou seja, a maioria dos alunos 

compreendem que um ou dois livros é uma média baixa de livros para se ler em um ano, 

mesmo que eles próprios admitam ter lido essa quantidade, esses 81 alunos que admitem ter 
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lido de um a dois livros no ano, representam 26% de nossa amostra, sendo esta categoria a 

que mais tem representatividade na totalidade dos dados.  

 Os alunos que admitem ter lido três livros durante o período de um ano são os menos 

expressivos, são 40 estudantes na totalidade e representam pouco mais de 13% de toda nossa 

amostra, sendo 27 da Escola (A), pouco menos de 13% dos seus alunos, e 13 da Escola (B) 

representando pouco mais de 13% dos seus alunos, ou seja, esta categoria tem o mesmo 

“peso” proporcional em ambas as escolas. Assim, dos 40 alunos que leram três livros no ano, 

05 não se consideram leitores associando suas leituras à “nunca” na categoria de respostas, 

11 consideram suas leituras como raras, 15 consideram um pouco mais que raro, 03 

consideram ser bastante este número de livros, e 06 consideram-se leitores assíduos. 

Analisando inversamente, temos um total de 72 alunos que admitem suas leituras na 

frequência de “de vez em quando, não tão raro”, ou pouco mais de 23% da amostra e 11 

deles admitem não ter lido nada durante um ano, 18 admitem ter lido de um a dois livros, 15 

leram três livros, 12 leram quatro e 15 estudantes leu cinco ou mais livros no período de um 

ano. Vejamos que na esfera negativa desta linha de análise somam-se 29 alunos de 72 que 

admitem ler de vez em quando e leram menos de três livros, e 42 sujeitos que leram mais de 

três, mesmo não se considerando um leitor assíduo. 

Nessa avaliação da esfera negativa da escala, não podemos descartar que tratamos de 

sujeitos estudantes, e esta variável não difere entre livros lidos a pedido do professor ou não, 

ou seja, notamos que a quantidade de livros lido é baixa, ainda que os próprios estudantes 

compreendam suas leituras como poucas. Vejamos que são 59 os que não leram nada, 81 os 

que leram de um a dois livros, e 40 os que leram três obras no período de um ano, um total 

de 180 de 305 alunos, ou 59% da amostra que leram de 1 a três livros em um ano. 

Observando a frequência positiva dos dados, na Escola (A) 27 estudantes ou 12% de 

seus alunos assumem ter lido quatro livros durante um ano, e na Escola (B) 17 alunos ou 

18% leram 4 obras, totalizando 44 sujeitos ou 14,42% da amostra. Dentre eles 01 estudante 

diz que nunca lê, ou seja, não tem o hábito da leitura mesmo tendo lido 04 obras no período 

analisado, 09 admitem ler raramente, 12 de vez em quando não tão raro, 11 atribuem suas 

leituras como bastante, e também 11 os que respondem sempre.  

Os que indicam ter lido “cinco ou mais” livros são 43 estudantes da Escola (A) que 

representam em torno de 20% de seus alunos, e 35 na Escola (B) ou 37%, uma diferença de 

17% de alunos mais leitores para a Escola (B). Da totalidade são 06 indivíduos que leram 

cinco ou mais livros durante um ano e que atribuem sua frequência de leitura na categoria 

nunca, 12 atribuem a raramente, 13 em de vez em quando, não tão raro, 15 assumem ler 
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bastante e 32 são os que dizem ler sempre. Soma-se 78 sujeitos que leram cinco ou mais 

livros no período de um ano, ou 25,6% da amostra.  

Pela análise da esfera positiva, mesmo tendo um bom número de livros lidos, nem 

todos se admitem como leitores frequentes. Na correlação conseguimos afirmar que os 

estudantes da Escola (B) mantém uma frequência de leitura melhor desenvolvida que os 

estudantes da Escola (A), esta afirmativa decorre da relação proporcional que efetivamos e 

também pelas análises anteriores de média, moda e mediana, ou seja, nesta análise 

correlacionada com valores reais, podemos validar a hipótese da Média calculada para ambas 

as escolas, isto porque com os dados reais comparados, percebemos linearidades entre o real 

percebido e a hipótese dada no cálculo da Média.  

A partir desta relação de frequência de leitura associada a quantidade de livros lidos 

que nos apresenta a inferência que os estudantes fizeram para classificar sua própria leitura, 

sem discriminar leituras escolares e extraescolares, tentamos distinguir alguns fatores que 

possam contribuir neste processo, a partir de determinantes que correspondam à 

possibilidade de fruição literária em aspecto social, e cultural fora da escola.  

Associamos para esta análise quatro variáveis: “Costumo receber livros de 

presente?”; “Costumo ler literatura antes de dormir?”; “Em minha infância, adultos me 

contavam histórias antes de eu dormir?” e “Atualmente, meus pais, ou responsáveis por mim, 

leem literatura?” O gráfico 16 apresenta a relação proporcional entre essas variáveis. 

 

Gráfico 16: Relação percentual entre variáveis da categoria Hábitos de leitura literária. 

 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 
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Vejamos que a esfera negativa deste conjunto de variáveis prepondera, a medida de 

Moda, para todas as questões, apontou a categoria DT como a mais respondida, ou seja, a 

leitura literária não está presente na vida cotidiana da comunidade campesina aqui analisada. 

A medida da Mediana37 apresentou variação em apenas uma questão, referindo-se a DP 

como ponto de ruptura das respostas da variável “Em minha infância, adultos contavam 

histórias antes de eu dormir”. Esta variável apresenta uma esfera negativa de pouco mais de 

50%, e esfera positiva de pouco mais de 35%, sendo 13% em ponto de neutralidade e 2% 

não respondido.  

Ao compararmos essa variável que tem atribuições da história oral com a questão 

que abrange o objeto “livro” especificadamente como locutor de histórias para dormir, a 

variável “Costumo ler literatura antes de dormir” apresenta a esfera negativa da escala 

composta por 72,8% das respostas em nunca e raramente, apenas 7,9% da amostra ou 24 

estudantes respondem na esfera neutra, e 58 dos 304 respondem na esfera positiva, sendo 

pouco mais de 19% da totalidade de respostas, além de Moda e Mediana na representação 

01 ou nunca de respostas. 

Percebemos que a cultura da história oral é muito mais forte na realidade campesina 

do que o livro enquanto objeto fantástico de transmissão de conhecimento, corrobora com 

esta análise generalizada a questão “Costumo receber livros de presente” que apresenta 

pouco mais de 74% do objeto livro como presente na categoria negativa, pouco mais de 16% 

na esfera positiva, sendo 8,5% em neutralidade e 1,5% de pesquisas não respondidas, ou 

seja, este objeto não é fortemente valorizado na cultura familiar dos estudantes.  

Não pretendemos no âmbito desta pesquisa avaliar ou ponderar sobre os motivos que 

denotam a importância do livro ou hábitos leitores na cultura familiar ou da comunidade 

campesina, nossa intenção primeira é verificar os hábitos já constituídos como fonte de 

inspiração no fomento à leitura literária. 

Correlacionamos as respostas da questão que analisa a frequência de leitura dos 

estudantes com as respostas atribuídas na variável “Em minha infância, adultos me contavam 

histórias antes de eu dormir” a fim de observarmos a inferência e causalidade desta dinâmica 

sobre o hábito leitor. A correlação está apresentada no quadro 0938. 

                                                           
37 As medidas de Moda e Mediana destas variáveis estão dispostas na tabela 08 da página 145.  
38 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas 

entre as variáveis. 
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Quadro 9: Correlação das variáveis “Eu leio textos literários com frequência” com “Em minha infância, 

adultos me contavam histórias antes de eu dormir.” 

 

Em minha infância, adultos me contavam histórias antes 
de eu dormir? 

Total 
N. 

resp. Nunca raramente 

de vez em 
quando, 
não tão 

raro 
quase 

sempre bastante 

Eu leio textos 
literários com 
frequência? 

N. resp. 0 1 0 0 0 0 1 

Nunca 0 21 6 8 3 8 46 

Raramente 0 33 5 6 12 22 78 

de vez em quando, 
não tão raro 

1 30 6 10 9 16 72 

Bastante 0 19 6 4 6 8 43 

Sempre 0 26 2 12 7 18 65 
Total 1 130 25 40 37 72 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Os 130 estudantes que nunca ouviram histórias para dormir representam 42,6% de 

toda nossa amostra, apenas 26 deles sempre leem literatura, e 19 leem bastante, ou seja, 

compondo a esfera positiva desta correlação temos um total de 45 alunos de 130, o que 

equivale a 34% dos 130 sujeitos que leem em alguma frequência positiva, porém, não foram 

ouvintes de histórias ao dormir. Ainda desses 130 sujeitos, 54 deles totalizam a esfera 

negativa entre nunca e raramente, ou 41% sendo 130 = 100%. Os 30 que efetivam a leitura 

de vez em quando, não tão raro, e que nunca ouviam histórias antes de dormir representam 

23% deste total de 130 sujeitos. 

Os que raramente ouviram histórias antes de dormir representam apenas 8,2% de toda 

a amostra, ou 25 sujeitos. Desses, 05 também admitem ler em frequência rara, 06 nunca 

leem, somando 11 estudantes na esfera negativa e que representam quase metade (44%) 

desses 25 que raramente ouviram histórias. Na esfera positiva temos apenas 08 sujeitos que 

raramente ouviram histórias, porém leem bastante ou sempre, sendo 32% dos 25 estudantes 

que raramente ouviram histórias para dormir. Deles, admitem ler de vez em quando 06 

estudantes, ou 24%. 

Os que de vez em quando ouviam histórias para dormir são 40 sujeitos, ou 13,1% de 

toda a amostra. Deles, 14 fazem parte da esfera negativa da frequência de leitura, sendo 35% 

desses 40 que representam 100%. 10 ou 25% também se admitem leitores de vez em quando, 

não tão raro, e 16 ou 40% desses 40 que de vez em quando, não tão raramente ouviam 

histórias para dormir leem bastante ou sempre, compondo a esfera positiva da correlação.  

Iniciando a esfera positiva da questão “Em minha infância, adultos contavam 

histórias antes de eu dormir”, temos um total de 37 alunos que respondem quase sempre, ou 

12% de toda a amostra. Desse total, 15 respondem na esfera negativa de frequência de leitura, 



157 
 

sendo 40% desses sujeitos, 09 ou 24% dizem ler de vez em quando, e apenas 14 que 

representam quase 38% desses 37 que quase sempre ouviram histórias antes de dormir, 

admitem ser leitores em frequência positiva. 

Os que sempre ouviram histórias para dormir são 72 estudantes, ou 23,6% de toda a 

amostra. Deles, 30 ou quase 42% sendo 72=100%, compõe a esfera negativa de frequência 

de leitura, 16 ou 22% admitem ler de vez em quando, e 26 ou 36% dos 72 que sempre 

ouviram histórias admitem ser leitores de frequência positiva. 

O que percebemos nesta correlação de variáveis é uma indicação muito estreita da 

cultura de história oral com o hábito de leitura, as porcentagens são sempre muito próximas 

entre esfera negativa e esfera positiva da frequência de leitura, ou seja, não podemos indicar 

que as histórias contadas pela família para a criança interferiu diretamente na frequência de 

leitura dos sujeitos aqui analisados, também devemos considerar que não questionamos o 

uso do livro no momento de contar a história, indagamos apenas sobre a história oral em sua 

dinâmica total de possibilidades.  

Como avaliamos a totalidade da amostra, em uma síntese geral obtivemos uma 

frequência de leitura na margem do “raramente” ao “de vez em quando, não tão raro” que 

equivale aproximadamente com 2 a 3 livros lido no período de um ano para crianças que de 

nunca a raramente ouviram histórias antes de dormir. 

Outra variável que apresenta a possibilidade de interferência devido o meio cultural 

e social de leitura é a questão “Atualmente, meus pais ou responsáveis por mim, leem 

literatura.”  

Conforme já indicamos na introdução deste trabalho, o Indicador de Alfabetismo 

Funcional de 2011 (Inaf/2011) a fim de compreender, de forma ampla, os apontamentos 

gerais que caracterizam as diferenças no índice de alfabetismo da relação campo – cidade, 

demonstrou que 75% da população alfabetizada têm algum nível de analfabetismo funcional, 

ou seja, quase 140 milhões de brasileiros não conseguem imprimir significado na leitura de 

texto simples, um dado significativo para efetivarmos nossa análise com coerência, ou seja, 

para efetivar esta análise consultamos os últimos dados fornecidos pelo Inaf. 

O Inaf (BRASIL, 2011) define quatro níveis de alfabetismo, sendo: analfabeto o 

sujeito que não consegue realizar tarefas simples de leitura, como decodificar palavras e 

frases, mesmo que consiga ler números familiares como preços e números de telefone; 

formação em nível rudimentar que corresponde à capacidade de localizar uma informação 

em textos curtos para realizar operações simples; formação em nível básico que corresponde 

às pessoas consideradas funcionalmente alfabetizadas, pois, compreendem textos de média 
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extensão e localizam informações realizando pequenas inferências. E formação em nível 

pleno é o sujeito que compreende e interpreta textos em situações usuais com capacidade de 

analisar e relacionar suas partes, comparar e avaliar as informações, em suma, realizam 

inferências e sínteses. (BRASIL, 2011). 

 

Quadro 10:  Níveis de alfabetismo da população entre 15 e 64 anos por setor. 

Níveis Urbano Rural 

2001 - 2002 2011 2001 – 2002 2011 

Bases 1636 1684 339 279 

Analfabeto  8% 5% 30% 14% 

Rudimentar 26% 20% 34% 31% 

Básico 36% 49% 25% 39% 

Pleno 30% 27% 11% 16% 

Analfabeto e 

rudimentar 

Analfabeto 

funcional 

34% 24% 64% 44% 

Básico e 

pleno 

Alfabetizado 

funcionalmente 

66% 76% 36% 56% 

Fonte: Inaf Brasil 2001-2002 e 2011. 

 

O leitor literário é localizado nesta amostra em nível pleno que na área rural 

representa 16% da sua população em 2011, o que justifica a baixa leitura literária dos pais 

dos nossos entrevistados pois, apesar do avanço, considerando aqui uma modesta 

modificação nos indicadores do nível pleno, não constata-se progressos visíveis no nível que 

indica a condição substancial para inserção plena na cultura letrada.  

Essa indicação corrobora com nossa análise que apresentou Moda e Mediana na 

categoria 01 de respostas, ou DT referindo-se a esfera negativa. São 178 pais ou 58,4% de 

nossa amostra que não leem literatura, com mais 39 ou 12,8% que leem raramente, ou seja, 

71,2% em esfera negativa para apenas 19% em esfera positiva e menos de 10% que assumem 

a leitura da literatura em de vez em quando, não tão raro.  

Com esses dados não podemos esperar uma influência muito positiva no 

desenvolvimento do hábito leitor do estudante do campo a partir de leituras efetivadas no 

âmbito familiar, no entanto, correlacionamos seus dados para verificar as inferências de 

forma mais detalhada, conforme apresenta o quadro 1139. 
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Quadro 11: Correlação das variáveis “Eu leio textos literários com frequência” com “Atualmente, meus pais, 

ou responsáveis por mim, leem literatura”. 

 

Atualmente, meus pais, ou responsáveis por mim, 
leem literatura? 

Total nunca raramente 

de vez em 
quando, não 

tão raro bastante sempre 

Eu leio textos 
literários com 
frequência? 

N. resp. 1 0 0 0 0 1 

Nunca 26 6 3 2 9 46 

Raramente 54 10 5 5 4 78 

de vez em quando, 
não tão raro 

39 10 11 4 8 72 

Bastante 22 8 3 5 5 43 

Sempre 36 5 8 3 13 65 
Total 178 39 30 19 39 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Dentre os 178 pais ou 58,4% de pais da totalidade da amostra que não leem literatura 

nunca40, temos um total de 80 estudantes que também respondem na esfera negativa (nunca 

+ raramente) sobre suas frequências de leitura, eles representam quase 45% de filhos também 

não leitores sendo os 178 pais = a 100%. Dos filhos destes 178 pais, temos um total de 39 

estudantes que se admitem como leitores em de vez em quando, não tão raro, que 

representam 21% de filhos dos não leitores, e na esfera positiva (bastante + sempre) somam-

se 58 estudantes, ou pouco mais de 32% filhos leitores de pais não leitores. 

Dos 39 pais que leem raramente, sendo 12,8% da amostra, temos um total de 16 

filhos na esfera negativa da escala (nunca + raramente), representando 41% de filhos de 

leitores pouco frequentes, 10 crianças ou 25% desses 39 pais que representam 100%, 

assumem ler de vez em quando não tão raro, e 13 crianças, ou 33% compõe a esfera positiva 

da escala na frequência de leitura. 

Dentre os pais que leem de vez em quando, não tão raro, apenas 30 sujeitos assumem 

essa categoria, não alcançam nem 10% da amostra. Os filhos não leitores desses sujeitos são 

apenas 08, mas representam pouco mais de 26% de seus filhos, contabilizando toda a esfera 

negativa (nunca + raramente). São 11 crianças, filhos destes leitores medianos que também 

se assumem na categoria de vez em quando, não tão raro, e representam pouco mais de 36% 

de filhos de leitores da categoria neutra. E na esfera positiva somam-se 11 sujeitos entre os 

                                                           
39 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas 

entre as variáveis. 

 
40 As respostas obtidas para a análise foram fornecidas pelos estudantes, ou seja, é a forma com que os 

estudantes compreendem seus pais ou responsáveis sobre frequência de leitura. 
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que leem bastante e sempre, ou seja, 36% também compõe a esfera positiva, no entanto, 

somados em duas categorias de respostas. 

Na observação da esfera positiva temos um total de 19 pais que leem bastante, e são 

apenas 6,2% da amostra, ou 19 de 305 respondentes. Desses pais leitores quase assíduos, 

apenas 07 crianças, mas que representam pouco mais de 36% de seus filhos, não consideram-

se leitoras, contabilizando a esfera negativa da escala de frequência de leitura, 04 crianças 

ou 21% se consideram leitoras de vez em quando, não tão raro, e 08 estudantes, ou 42% de 

seus filhos compõem a esfera positiva de frequência de leitura (bastante + sempre). 

Dos 39 pais que leem sempre e representam 12,8% da totalidade da amostra, compõe 

a esfera negativa da frequência de leitura 13 estudantes, ou 33% de sujeitos que tem pais 

leitores, sendo 39 = 100%. Desses 39 pais, 08 filhos consideram-se leitores neutros, 

respondendo de vez em quando, não tão raro sobre suas leituras, e representam 20% da 

categoria com pais leitores, na esfera positiva temos um total de 18 estudantes leitores, 

somando os que respondem bastante e sempre sobre suas frequências de leitura e 

representam 46% tendo os 39 pais como referência em 100%. 

Mesmo sendo baixa a representatividade de pais leitores, conseguimos perceber que 

essa postura leitora ou não leitora dos pais ou responsáveis, tem interferência no hábito leitor 

de seus filhos, isto porque as indicações da esfera positiva da questão que analisa os hábitos 

leitores dos pais, também apresentam uma porcentagem maior de estudantes leitores na 

esfera positiva, o mesmo acontece na análise da esfera negativa, quanto maior o número de 

pais não leitores, maior o número de filhos não leitores, ou seja, a relação é linear.  

A partir dos dados de conjuntura oferecido pela análise destas quatro variáveis, 

notamos linearidade em aspectos que endossam a qualidade, ou não qualidade leitora dos 

estudantes. Notadamente não podemos absorver todos os fatores que estimulam ou 

desestimulam a prática da leitura, mesmo tendo em nossos questionamentos a possibilidade 

de não limitar em aspectos quantificáveis o comportamento leitor, o que nos permite 

compreender as inferências reais em ambiente concreto, fatores econômicos, sociais e 

culturais fazem parte desta gama complexa de interferência na realidade possibilitando ou 

não a emancipação humana, política e cultural de uma comunidade (SILVA, 1986), assim, 

percebemos que a elucidação sobre práticas leitoras requer ações significativas de todo 

aparato governamental, e de toda conjuntura escolar na práxis pedagógica, a partir de 

políticas públicas educacionais e culturais que abarquem os princípios teóricos da EdoC, 

bem como ações pedagógicas que favoreçam e estimulem a socialização da leitura. 
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Para verificar o comportamento de leitura literária dos estudantes em esfera mais 

abrangente da cultura e sociedade, analisamos conjuntamente três variáveis, são elas: “Eu 

frequento a biblioteca pública municipal (não é a escolar)”; “Costumo ler literatura fora da 

escola” e “Eu tenho vários livros de literatura em minha casa”. Apresentamos a relação 

proporcional (%) entre as variáveis no gráfico 17: 

 

Gráfico 17: Relação percentual entre variáveis da categoria Hábitos de leitura literária. 

 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Para este conjunto de análise, a variável “costumo ler literatura fora da escola” é a 

questão base pois, condensa a atitude leitora do sujeito em relação as outras variáveis, assim 

tratamos essa variável como independente na observação do traço latente. 

Essa questão foi respondida por 302 estudantes e 97 deles admitem totalmente o 

hábito de ler fora da escola. Soma-se a esfera positiva da escala mais 41 sujeitos que admitem 

ter este hábito de forma parcial, ou seja, são 138 dos 302 que leem em algum momento fora 

da escola, ou pouco mais de 45% dos respondentes. A Mediana em categoria 03 de resposta 

representa que o ponto divisor da análise estatística está na esfera positiva da escala, e a 

Moda na categoria 05 ou “bastante” sinaliza que esta foi a resposta mais obtida.  

Em análise comparativa das proporções, os estudantes que leem fora da escola se 

aproximam, em quantidade proporcional de estudantes que tem livros em casa, já o hábito 

de frequentar a biblioteca pública ou ambiente público de leitura fica longe, e bem abaixo 

das outras duas proporções. Vejamos que são 42% da amostra em esfera positiva, indicando 

DT DP NC/ND CP CT

Eu frequento a biblioteca pública
municipal

78% 8,90% 3,60% 3,30% 5,90%

Costumo ler literatura fora da escola 21% 17% 15,70% 13,40% 31,80%

Eu tenho vários livros de literatura
em minha casa

32,80% 15,40% 8,90% 9,20% 32,80%
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ter livros em casa, para menos de 10% do alunado frequentadores de ambiente público de 

leitura fora do contexto escolar.  

Para não generalizarmos as indicações, individualizamos os dados para verificar se 

existe diferenças nesse comportamento conforme comunidade pesquisada, vejamos os dados 

na tabela 1141. 

 

Tabela 11: Valores absolutos da variável “Costumo ler literatura fora da escola” separado por instituição. 

 

 

Costumo ler literatura fora da escola 

Total N, resp. nunca raramente 

de vez em 
quando, não 

tão raro Bastante sempre 

Minha escola é A 3 59 38 24 20 67 211 

B 0 5 14 24 21 30 94 

Total 3 64 52 48 41 97 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

Na análise individualizada os valores de mediana se alteram, no conjunto dos 302 

respondentes a Mediana aparece na categoria 03 de respostas, ou de vez em quando, não tão 

raro, sendo este o ponto central de divisão das respostas. Na individualidade das instituições, 

o ponto de ruptura entre as respostas da Escola (A) aparece em raramente, e para a Escola 

(B) em bastante. A medida da Moda permanece na categoria da análise conjunta, assim, as 

respostas mais obtidas em ambas as escolas permanece em sempre. 

Efetuamos a análise com base com base na frequência de leitura já observada, assim 

para a Escola (A), conforme a análise anterior, os estudantes de forma geral leem em média 

dois livros e meio, com tendência de três livros para menos, e compreendem como frequência 

positiva de leitura três livros lidos ao ano. Vejamos que 67 ou 32% dos respondentes 

admitem sempre ler literatura fora da escola, e 20 ou pouco mais de 9% leem bastante 

literatura fora da escola, ou seja, compõe a esfera positiva da escala 87 sujeitos ou 41% dos 

208 respondentes.  

A esfera negativa é composta por 46% dos respondentes sem considerar os que 

admitem ler “de vez em quando, não tão raro” já que este é um posicionamento neutro e 

corresponde a pouco mais de 11% dos que responderam. 

Na Escola (B), de forma geral, os estudantes leem em média três livros e meio, com 

tendência de três livros para mais, e compreendem como frequência positiva de leitura mais 

                                                           
41 Legenda: Vermelho = Medida da Moda; Verde = Medida de Mediana 
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de cinco livros ao ano. A esfera positiva desta escola tem maior relevância com pouco mais 

de 54% dos estudantes, e na esfera negativa são pouco mais de 20% apenas, e entorno de 

25% os que admitem ler de vez em quando não tão raro fora da escola, sendo 94 igual a 

100%.  

Vimos anteriormente que existe coerência na quantidade de livros lidos pelos 

estudantes, com a observação de si enquanto leitores no que refere-se a frequência de leitura, 

assim, buscamos observar se existe atribuição na frequência de leitura dos alunos com outros 

ambientes de leitura, extra escolares, ou seja, os pesquisados que frequentam outros 

ambientes como biblioteca pública, centros de leituras do município, tendem a ler mais? 

Estes ambientes conseguem aproximar os sujeitos do mundo literário, conforme propõe-se 

em programas e políticas públicas voltadas para estes centros?  

 

 Quadro 12: Correlação das variáveis “Eu leio textos literários com frequência” com “Eu frequento a 

biblioteca pública municipal”. 

 

Eu frequento a biblioteca pública municipal? (não escolar) 

Total 
N. 

resp. nunca 

menos de 
uma vez 
ao mês 

uma vez 
ao mês 

ao menos 
uma 

vez/quinze 
dias 

ao menos 
uma 

vez/semana 

Eu leio textos 
literários com 
frequência? 

N. resp. 0 1 0 0 0 0 1 

Nunca 0 38 4 1 0 3 46 

Raramente 0 67 7 2 2 0 78 

de vez em 
quando, não tão 
raro 

1 49 7 6 3 6 72 

Bastante 0 35 2 2 2 2 43 

Sempre 0 48 7 0 3 7 65 
Total 1 238 27 11 10 18 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A partir do quadro 1242 percebemos que a utilização desses espaços não está sendo 

muito significativo para a promoção da leitura. Dos alunos que frequentam este ambiente ao 

menos uma vez por semana, que são 18 na totalidade e representam 5,9% de toda a amostra, 

apenas 07 ou menos da metade dos frequentadores admitem ler sempre, 02 deles consideram 

suas leituras como bastante, 06 em de vez em quando, não tão raras, e 03 não se consideram 

leitores mesmo frequentando um espaço público de leitura. Com este quadro comparativo 

notamos que são poucos os frequentadores assíduos destes ambientes, 78% da amostra 

responde nunca frequentar a biblioteca pública municipal, ou centro de leitura, na 

                                                           
42 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas 

entre as variáveis. 
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comparação temos 65 estudantes que leem sempre, mas 48 deles não frequentam ambientes 

externos à escola de leitura, 07 frequentam menos de uma vez ao mês, e 03 frequentam uma 

vez a cada quinze dias.  

Nesta mesma linearidade comparativa estão os sujeitos que identificam suas leituras 

como bastante. São 43 estudantes na totalidade, dentre eles 35 afirmam nunca frequentar a 

biblioteca pública, nas demais categorias de respostas aparecem sempre 02 sujeitos apenas.  

Dos que admitem ler de vez em quando, não tão raro, são 72 estudantes, e deles 49 

admitem não frequentar outros espaços de leitura, somam-se 22 os que atribuíram respostas 

indicando o uso desses espaços em alguma frequência. 

Com esses valores percebemos que não há frequência significativa dos estudantes 

nestes ambientes, no entanto, a participação dos sujeitos nestes centros culturais colaboram 

na formação do sujeito leitor, vejamos que dentre os que frequentam, sendo 27 menos de 

uma vez ao mês, 11 deles ou 40% deles se posicionam na esfera negativa de frequência de 

leitura, 07 ou 25% deles leem de vez em quando e apenas 09 ou 33% deles posicionam-se 

na esfera positiva. Existe linearidade no comportamento desses que frequentam pouco com 

a frequência de leitura em esfera mais amena, porém, na medida que os sujeitos frequentam 

mais estes ambientes, linearmente sua frequência de leitura também aumenta.  

Dos 11 que frequentam uma vez ao mês, 03 deles ou 27% deles se posicionam na 

esfera negativa de frequência de leitura, 06 ou 54% dizem ler de vez em quando, e 02 ou 

18% deles se posicionam na esfera positiva.  

Dos que frequentam uma vez a cada quinze dias sendo 10 estudantes, 02 ou 20% 

deles não são leitores frequentes, 03 ou 30% leem de vez em quando, e 05 ou 50% deles se 

admitem leitores mais assíduos.  

Dos 18 alunos que frequentam a biblioteca pública ao menos uma vez na semana, 03 

ou 16% deles não se admitem leitores, 06 ou 33% assumem suas leituras em de vez em 

quando, e 09 ou 50% deles respondem entre bastante e sempre.  

O uso de bibliotecas públicas, principalmente em contexto que envolva eventos e 

atrações culturais, sempre estão presentes nos discursos e teorias de desenvolvimento leitor, 

e esta análise nos permite visualizar esta dinâmica, no entanto, o baixo índice de frequência 

demonstra que este universo está distante do sujeito do campo, que as políticas de promoção 

desses espaços não estão atendendo a comunidade em seus objetivos de promoção da leitura, 

equalização de diferenças e acesso aos bens culturais. Constatamos em nossa amostra que 

falta a aproximação dos estudantes do campo com os centros culturais de leitura, bibliotecas 
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públicas, ou seja, existe uma lacuna das políticas públicas de promoção da leitura para estes 

sujeitos que tem direitos de acesso à cultura e ao patrimônio cultural brasileiro. 

Com este índice negativo sobre as frequências em ambientes culturais, índice 

também negativo sobre ser presenteado com obras literárias, verificamos as possibilidades 

que o estudante do campo tem de acesso ao livro em esfera familiar analisando a variável 

“Eu tenho vários livros de literatura em minha casa”43. 

Quantificamos as categorias de respostas sendo nada para DT; um ou dois para DP; 

três para NC/ND; quatro para CP e cinco ou mais para CT. Na totalidade dos dados são 302 

o número de respostas para esta questão, sendo 128 sujeitos os que compõe a esfera positiva 

da escala, ou pouco mais de 42%. 

Na totalidade desses dados existem duas atribuições de Moda, foram 100 estudantes 

ou 32,8% que dizem não ter nada de livros em casa, e a mesma quantidade de estudantes que 

dizem ter cinco livros ou mais em casa, o que justifica a Mediana da totalidade dos dados 

ponderar na categoria de neutralidade, já que obtivemos o mesmo número de respostas nos 

dois extremos da escala. De um total de 302 respondentes 47 estudantes ou 15,4% tem um 

ou dois livros de literatura em casa, 27 ou 8,9% diz ter três livros e 28 ou 9,2% tem quatro 

livros. No quadro 1344 correlacionamos as variáveis a fim de verificar a causalidade entre 

elas. 

 

 Quadro 13: Correlação das variáveis “Eu tenho vários livros de literatura em minha casa” com “No último 

ano eu li vários livros de literatura.”  

 

Eu tenho vários livros de literatura em minha casa 

Total N. resp. Nada um ou dois três quatro 
cinco ou 

mais 

No último ano eu li 
vários livros de 
literatura 

N. resp. 1 0 0 1 0 1 3 

Nada 0 41 5 6 1 6 59 

um ou dois 1 34 18 8 5 15 81 

Três 0 9 13 3 2 13 40 

Quatro 1 6 4 2 8 23 44 

cinco ou 
mais 

0 10 7 7 12 42 78 

Total 3 100 47 27 28 100 305 

Fonte: Dados coletados nas Escolas (A) e (B) em outubro de 2017. Arquivo pessoal. 

 

A maior representação de número de alunos que não tem livro em casa é da Escola 

(A) com 82 sujeitos ou 38,8% de seus alunos, para 18 estudantes da Escola (B) sendo 19% 

                                                           
43 Tabela 07 na página 137 
44 Legenda: verde = total de respostas obtidas conforme eixo das variáveis. Preto = número de questionários 

não respondidos conforme eixo da variável. Azul = número de respostas obtidas em cada categoria de respostas 

conforme eixo da variável. Vermelho = número de respostas obtidas no mesmo eixo de categoria de respostas 

entre as variáveis. 
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de seus alunos, desse total de 100 alunos entre as instituições, 41% deles não leram nada; 

34% leram um ou dois; 9% leram três obras, 6% leram quatro e apenas 10% leram cinco ou 

mais livros no período de um ano. 

Dos que respondem ter 1 ou 2 livros em casa, sendo 47 sujeitos no total, 35 deles são 

da Escola (A) ou pouco mais de 16% de seus alunos, 12 são da Escola (B) que representam 

pouco mais de 12% de seus estudantes, dessa totalidade em que 47 estudantes referem-se a 

100%, 10% deles não leram nada, 38% leram uma ou duas obras, pouco mais de 27% leram 

três livros, 8,5% leram quatro, e pouco mais de 14% leram cinco ou mais títulos. Para esta 

correlação já temos um número aproximado das proporções sendo 16% de alunos da Escola 

(A) e 12% da Escola (B) que tem a mesma média de livros, nesse caso uma ou duas obras, o 

que nos permite aproximar também as proporções negativas e positivas em cada instituição, 

ou seja, a esfera negativa de leitura desses jovens que possuem uma ou duas obras, é mais 

abrangente do que a esfera positiva. 

Dos que têm 03 livros em casa, 18 são da Escola (A), representam pouco mais de 8% 

desses respondentes, 09 são da Escola (B) e representam pouco mais de 9% de seus alunos, 

ou seja, participam de proporções relativas, desse total de 27 estudantes, 22% não leram 

nada, pouco mais de 29% leram uma ou duas obras, 11% leram 03 livros, 7,4% leram quatro 

e quase 26% leram cinco ou mais. 

Dos que tem 04 livros em casa, 18 são da Escola (A), ou pouco menos de 9% do seu 

alunado, e 10 são da Escola (B) representando pouco mais de 10% de seus alunos, categorias 

proporcionais aproximadas. Apenas 01 desse total de 28 alunos admitiu não ler nada no 

período de um ano, ele representa pouco mais de 3% desse total em que 28 sujeitos 

representam 100%. Os alunos que leram uma ou duas obras são representados em pouco 

mais de 17%, os que leram três representam 7%, leram quatro títulos pouco mais de 28%, e 

cinco livros ou mais foram quase 43%. 

Entre os sujeitos que têm cinco ou mais livros em casa, 55 são da Escola (A) e 

representam 26% de seus alunos, 45 são da Escola (B) ou quase 48% de seu alunado. Desta 

totalidade de 100 sujeitos, 6% não leram nada, 15% admitem ter lido uma ou duas obras, 

13% respondem ter lido três, 23% leram quatro obras e 42% cinco ou mais. Esta categoria 

tem distorção significativa na proporção de respondentes, o que dificulta na análise dividindo 

as instituições já que não podemos categorizá-las na mesma medida, porém, pelas análises 

anteriores verificamos que os estudantes da Escola (B) são leitores mais frequentes, com 

hábitos de leitura de 03 livros para mais, e representam maioria proporcional na indicação 

de ter cinco livros ou mais em casa, o que indica causalidade no hábito leitor. 
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Ao analisarmos todas as categorias percebemos linearidade entre as respostas, assim, 

quanto menos livros, menos contato com obras, já ponderando com as questões anteriores, 

maior é a esfera negativa no hábito de leitura, e quanto maior o contato, seja em casa ou em 

outros ambientes de leitura, maior o hábito leitor do estudante. 

De forma geral, na análise do conjunto de variáveis da categoria Hábitos de Leitura, 

podemos indicar que os estudantes aqui analisados não tem aproximações sociais e culturais 

que envolvam atrações, animações e até mesmo contato com obras literárias fora da escola, 

assim, as políticas públicas que abrangem espaços culturais, ao menos para essas duas 

comunidades, não estão sendo satisfatórias em suas ações que deveriam aproximar a 

sociedade desses polos culturais. 

Na pesquisa fornecida pela revista Retratos da leitura de 2016, a média de livros lidos 

por ano entre os estudantes foi de 7,2 em 2007, 6,2 em 2011 e 9,38 em 2015, esta avaliação 

não difere estudantes de área urbana ou rural, nem estudantes de escola pública ou particular, 

características importantes para uma análise comparativa, no entanto, o que podemos avaliar 

com estes dados é que os programas e políticas públicas de fomento à leitura para os 

estudantes do campo não estão atendendo com eficácia a proposta de equidade educacional, 

assim como as propostas pedagógicas que mediam os hábitos de leituras destes sujeitos 

(FAILLA, 2016). 

A literatura na escola deve ser exercida pelo prazer estético, mas, com o compromisso 

que todo saber exige, nesse caso, a centralidade da prática de leitura literária, remete a leitura 

efetiva dos textos, e não apenas leituras complementares como a crítica em relação à obra 

ou sua história literária. A essa leitura, também não cabe apenas o prazer absoluto de ler, é 

fundamental que este processo seja organizado segundo os objetivos da formação do aluno, 

dentre eles, acionar os mecanismos de interpretação do estudante, dos quais grande parte é 

apreendido na escola (COSSON, 2009). 

 

2.3.6    Análise da Pesquisa Perfil sobre Hábitos Leitores em Congruência com a 

Pesquisa em Grupo Focal – Equipe Técnica e Pedagógica 

 

Dentre os procedimentos metodológicos utilizados na formulação desta dissertação, 

propusemo-nos coletar dados a partir de aproximações com a técnica de entrevista em grupo 

focal com a equipe técnica e pedagógica das escolas. A técnica conhecida como focus group 

tem origem nos trabalhos desenvolvidos por Robert K. Merton que a partir da década de 
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1980, firmou-se como procedimento a fim de fundamentar pesquisas qualitativas, isto 

porque em  tais pesquisas, as entrevistas proporcionam melhor compreensão dos problemas, 

possibilitam gerar hipóteses e fornecem elementos para investigação aprofundada (GIL, 

1999). 

O focus group é conduzido pelo pesquisador, que atua como moderador ou mediador 

da entrevista, varia em média de 2 e 3 horas devido seu caráter livre de expressão e diálogo, 

porém, é fundamental a apresentação dos objetivos da pesquisa para que se mantenha o foco 

temático (GIL, 1999). 

A fim de atender o procedimento, enviamos para as escolas um roteiro de perguntas 

pré-formuladas com uma breve explicação dos objetivos da pesquisa para preparar 

antecipadamente os entrevistados, porém ao perceber que os entrevistados não tiveram 

acesso ao roteiro pré-elaborado, em ambas as escolas, iniciei com uma explicação da 

finalidade da entrevista, o objetivo da pesquisa e a importância das informações para a 

educação do campo, após essa explanação e com termo de consentimento pós informado 

assinado por todos, iniciamos um diálogo gravado. A transcrição de toda a entrevista 

encontra-se nos apêndices E e F deste estudo. 

A pesquisa em grupo focal ocorre de forma espontânea, em diálogo, todavia, as 

perguntas devem ser padronizadas a fim de que as informações obtidas possam ser 

comparadas entre si e atribuam significado ao questionário respondido pelos estudantes, para 

tal, esquematizamos as perguntas em quatro categorias de análise: Ambiente e 

Funcionamento; Sociabilidade da Leitura Literária; Leitura Literária na Sala de Aula; e 

Formação Profissional (GIL, 2008). 

A primeira categoria, Ambiente e Funcionamento, nos permite observar a utilização 

da biblioteca como espaço de leitura, acervo e a relação cultural entre escola, comunidade e 

estudantes. 

A partir da enquete realizada com os alunos constatamos não haver atividades 

significativas de animações literárias nas bibliotecas escolares, o que destacaria a biblioteca 

como ambiente cultural. Constatamos também um baixo índice de uso deste ambiente dos 

alunos da Escola (A) que não se sentem estimulados em emprestar os livros, e um melhor 

índice de uso pelos estudantes da Escola (B) que demonstram maior apreço na atividade de 

emprestar os livros oferecidos pela escola. 

Na entrevista emergem entraves para não haver projetos de leitura que integrem a 

biblioteca escolar com atividades culturais em ambas as escolas, apesar do esforço 
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despendido dos profissionais, alguns elementos dificultam o processo, dentre eles o acervo 

deficitário.: 

 

(Prof. R): [...] Eu trabalho bastante literatura com eles, só que a gente fez alguns 

pedidos de livros, até a  pedagoga M me perguntou (risos), o que está faltando aqui 

na biblioteca, mas tem aluno igual ao que a Biblioteca S falou, que já leram 

praticamente todos os livros, então não tem mais novidade, e daí acontece que eles 

pegam livros assim que não é pra idade deles, e aí eles não entendem, eles não 

gostam, pegam livro muito grosso, porque não tem mais opção (ESCOLA B, 

2018). 

 

(Prof. B): [...] tem uma lista de livros que você precisa e pode comprar, eu já fiz 

essa lista umas quatro vezes, também já comentei nas reuniões inclusive do ano 

passado, eu falei: “gente nós não temos livros”, a Prof. D imagino que sofre mais 

que eu ainda, porque do 6º ano não tem quase nada, que é o infanto-juvenil sabe, 

entre 6º e 7º ano, então está muito carente, por isso até que resolvi fazer aquele 

trabalhinho do Pequeno Príncipe, entende, para o projeto tinha que ter material, 

então foi comprado, porque, o que eles iam ler?! (ESCOLA A, 2018). 

 

A biblioteca escolar deve ser compreendida como local de convivência cultural e 

centro de informação (MILANESI, 1986), e para atender essa premissa a biblioteca precisa 

oferecer condições de ocorrência de práticas de leitura, o que inclui acervo suficientemente 

capaz.  

Desde 1997 o Programa Nacional Biblioteca da Escola pretende promover o acesso 

à cultura e o incentivo à leitura distribuindo acervo de obras de literatura, apesar de 

constatarmos a insuficiência do programa na distribuição de obras na realidade que 

investigamos, ressaltamos que a preocupação focada na distribuição de livros, não abarca a 

dimensão estrutural e humana desse setor. Segundo a Federação Internacional das 

Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA, 2006), a biblioteca escolar deve contar com 

recursos humanos qualificados, recursos financeiros para manutenção e aquisição de acervo, 

recursos tecnológicos, recursos informativos e políticas e objetivos próprios para a biblioteca 

escolar. 

De acordo com o manifesto IFLA/UNESCO (2006), o bibliotecário escolar deve ser 

qualificado com competências para gerir e planejar a biblioteca escolar, contando com o 

apoio dos demais membros da instituição na composição de um trabalho integrado, em 

sintonia, assim, bibliotecário e comunidade escolar devem estabelecer a política de 

funcionamento constando definição e intenções da instituição, ou seja, entendemos que a 

biblioteca escolar deva ter espaço no PPP da escola, articulado no conjunto das propostas de 

objetivos e ações da instituição, definidos coletivamente, incluindo então o bibliotecário. 
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No PPP da Escola (B) encontramos no plano de ação da equipe pedagógica a 

participação da organização pedagógica da biblioteca; a menção em que teoria e prática não 

se resume à sala de aula e falta de pessoal para trabalhar na biblioteca como entrave do 

processo pedagógico (PARANÁ, 2017). A fala da equipe sobre a atuação da bibliotecária se 

constitui da seguinte forma.: 

 

(Pedagoga R): Isso que ela disse antes de não ficar sempre as mesmas pessoas na 

biblioteca é complicado também, porque em outro colégio em que eu trabalho, faz 

muitos anos que trabalham as mesmas pessoas, então, elas conseguem fazer 

projetos específicos para a biblioteca e enxergam o que é necessário, coisa que 

aqui, até que as meninas se habituem e comecem a fazer alguma coisa, aí já muda 

de escola, e os pedagogos também são muito itinerantes, então, lá essa questão de 

extravio de livros, por exemplo, não existe, estão todos no sistema, e também, 

agora estão com o projeto de colocar no plástico, porque estraga muito, então 

colocam no pacotinho o livro tudo limpinho, e elas acompanham, se o aluno não 

entregou  elas vão na sala cobrar, aí elas conseguem usar esse dinheiro de xerox 

para comprar livros, e acompanham os pedidos do professor, mas é pessoal 

específico para isso, para esse cuidado com a biblioteca né (ESCOLA B, 2018). 

 

A rotatividade dos profissionais da biblioteca é indicada como problema em ambas 

as instituições, já que as mesmas são contratadas no modelo de processo seletivo 

simplificado (PSS), e ao ser contratada nem sempre são destinadas especificamente para 

trabalhar nesse espaço, tendo que dar atenção tanto para o trabalho na biblioteca como na 

secretaria da escola.  

Outro ponto que aparece durante a entrevista na Escola (B) é sobre divergências na 

organização da biblioteca escolar, o que denota, para além dos problemas mencionados, um 

empenho da equipe em discutir tais aspectos coletivamente e a partir disso construir uma 

pedagogia da leitura, além de demonstrar preocupação com esse espaço para fins de abertura 

ainda que dentro da comunidade escolar, como o cantinho da leitura, que também esbarra no 

problema causado pela rotatividade de profissionais. 

Já na Escola (A), o PPP apresenta o funcionário da biblioteca escolar com o objetivo 

de organizar o trabalho administrativo e assim apoiar a organização escolar, registrando e 

catalogando todo material didático existente na biblioteca; mantendo a conservação dos 

mesmos e prestando atendimento à comunidade escolar neste ambiente (PARANÁ, 2013).  

Esse discurso de organização em primeiro plano aparece na fala da bibliotecária, em 

alguns momentos da entrevista ela menciona que os alunos devem usar a biblioteca, saber 

usar e organizar este espaço.: 
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(Prof. B): A Biblioteca A fez um vídeo para os alunos do 6º ano, pra quando eles 

entrarem aqui não fazer nenhuma confusão, não colocarem novamente na estante, 

porque tem o código tal então é pra deixar certinho na mesa. 

(Biblioteca A): E funcionou esse ano, porque eu resolvi fazer esse trabalho 

diferenciado com os 6º anos?! porque é a primeira vez que eles se  deparam com 

a dinâmica do colégio, então tem que disciplinar eles já no primeiro ano deles aqui, 

porque senão eles não aprendem, o ensino médio é horrível quando eles vem aqui, 

bagunçam tudo, é horrível mesmo (ESCOLA A, 2018). 

 

Esse relacionamento metódico com a organização demonstra afinidade com os 

preceitos do PPP da escola, porém o objetivo central de uma biblioteca escolar deveria ser a 

promoção da leitura dos alunos, o trabalhador da biblioteca precisa compreender seu trabalho 

como prática educativa, com planejamento e ações que ativem a pesquisa escolar, a leitura 

e o trabalho socialmente necessário (GEHRKE,2014).  

Em uma avaliação geral do discurso da bibliotecária, para além da organização, a 

mesma demonstra preocupação em fazer da biblioteca um ambiente aconchegante, inclusive 

também projeta um cantinho de leitura, e tenta se engajar conforme lhe é possibilitado, com 

a promoção da leitura.: 

 

(Biblioteca A):  Eu também pergunto pra eles: “você entendeu o livro, gostou?” 

converso com eles sabe, até para eu saber, porque as vezes me interessa a leitura 

mas aqui eu não consigo ler, nem em casa (risos) mas eu percebo que eles se 

embananam, eu percebia isso pelas professoras que deixavam eles vir escolher o 

que quisesse, assim solto sabe [...] (ESCOLA A, 2018). 
 

Apesar da boa vontade da bibliotecária, notamos um enfraquecimento em sua 

atuação, que em tese, pode ser pela falta de políticas próprias e objetivos articulados 

coletivamente no projeto político pedagógico que não contempla ações com direcionamento 

no fazer pedagógico e de prática socializada. 

Quanto aos recursos financeiros destinados à biblioteca, em ambas as instituições o 

discurso é o mesmo, a dependência de “sobrar” do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) que inicialmente é utilizado para adquirir o que for prioritário para a escola, e neste 

caso, a compra de livros torna-se secundária inclusive pelo alto valor das obras. Vejamos o 

depoimento da pedagoga da Escola (B).: 

 

(Pedagoga M): A gente já fez disso na escola de dinheiro de xerox, multa de 

biblioteca, tanto que gibi e algum outro material que tem aqui foi adquirido dessa 

forma, até teve uma época que conseguimos uma promoção boa de livros para 

comprar, mas agora com a lista que fizemos, até assusta o preço, aí não deu para 

atender né porque precisa de uma certa quantidade, e tem livro em torno de 45, 50 

reais cada, e assim, por conta da cotação tinha que comprar naquele lugar 

(ESCOLA B, 2018).  
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Pelo depoimento percebemos que as escolas procuram, por conta própria, resolver os 

problemas que não são sanados pelas políticas e programas na tentativa de superar os limites 

existentes. Em depoimento já apresentado da prof. B na Escola (A), também com a finalidade 

de superar o limite de déficit no acervo e promover um trabalho engajado de leitura, a mesma 

formulou um projeto utilizando o livro “O pequeno príncipe”, e para tal a escola precisou 

investir de forma mais prioritária na compra dos livros, adquirindo 40 unidades da obra. 

Em ambas as escolas, os professores e outros membros da equipe, também costumam 

emprestar seus livros pessoais e até de outras escolas para os alunos, não apenas em situação 

de atividades, mas também quando os jovens demonstram vontade de conhecer a obra.  

A partir do exposto percebemos diferentes conceitos sobre a participação da 

biblioteca e do bibliotecário nos PPPs das escolas. Na Escola (B) esse espaço aparece no 

documento como extensão da prática pedagógica, enquanto na Escola (A) o espaço é 

configurado basicamente como local de empréstimo de livros. No percurso da entrevista 

notamos um empreendimento sistemático da biblioteca da Escola (A), em que o bibliotecário 

se configura como auxiliador do professor. Na Escola (B) este mesmo processo é percebido, 

a diferença é que existe uma preocupação de uso coletivo deste espaço, podemos 

exemplificar com o fato de ter tido uma festa de inauguração do ambiente com a participação 

de toda a comunidade escolar, participação no processo de escolha do nome da biblioteca e 

esse espaço também conta com produções dos alunos. 

Acreditamos que essas diferentes percepções de uso da biblioteca são significativas 

nos apontamentos do envolvimento dos estudantes com a biblioteca, no entanto, a utilização 

desse espaço ainda não atende as necessidades de uma pedagogia da leitura na dimensão que 

aproxima bibliotecário do professor incorporando em suas práticas de ensino o uso da 

biblioteca  como potencializadoras da formação de atores-sujeitos na produção do 

conhecimento o que implica em prática socializada (GEHRKE, 2014).  

O trabalho como prática social, também na biblioteca escolar, dando a ela 

características de dínamo cultural, possibilita uma atenção maior para as complexidades do 

ensino que envolve diferentes sujeitos, e que necessitam de diferentes abordagens para que 

se efetive a aprendizagem, portanto, o bibliotecário como mediador da leitura deve 

proporcionar diferentes formas de aproximar o estudante do que já foi produzido 

culturalmente pela humanidade, buscar situações pedagógicas em que a biblioteca se 

transforme em espaço para encontro de estudantes, de professores, de troca e de busca 

(SILVA, 2015).  
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O desafio à equipe pedagógica é integrar a biblioteca ao processo educativo, e para 

tal urge a necessidade de discutir questões como: Que papel a biblioteca tem ocupado na 

escola? É satisfatória a relação escola-biblioteca? Quais fatores emperram ou dinamizam 

essa relação? Quem utiliza e quando utiliza a biblioteca? O Acervo atende às necessidades 

de ensino da escola? Qual a periodicidade de compra de livros? Há política de compra de 

livros? Como deveria funcionar a biblioteca para que ela atenda as perspectivas de ensino 

da escola? (SILVA, 2015). 

 Acreditamos que tais reflexões no contexto escolar possibilite avançar no processo 

educativo, superando assim as limitações estruturais das políticas e programas educacionais, 

valorizando a educação em seu papel socializador, no engajamento coletivo como 

contradição à forma e conteúdo sedimentado no sistema educacional, o que inclui a 

participação da biblioteca no PPP, e assim fomentar a partir de embasamento político 

pedagógico, as práticas sociais dos educandos como possibilidade de transformação de seu 

contexto social (MELLO, GONÇALVES, 2012). 

Na esfera de socialização literária, o trabalho da comunidade escolar assinala a 

relevância do planejamento coletivo acerca do perfil de leitores que a escola pretende formar, 

o que demanda planejamento com objetivos e metodologias que auxiliem e fomentem a 

atividade de leitura numa espécie de rede (SILVA, 2003). 

Quando analisamos, pela ótica dos alunos, a existência da relação entre leitura 

literária e socialização cultural a partir do comportamento de socializar suas preferências 

literárias, compreendemos a questão Identidade na esfera das funções socais da escola como 

um elemento a ser constituído na dinâmica escolar, na cultura escolar, e no contexto literário 

a partir de práticas sociais de leitura que envolvam a comunidade. 

Essa dinâmica de trabalhar os conteúdos voltados à realidade dos alunos inexiste na 

fala da equipe na Escola (A). Ao analisar o PPP dessa escola com relação às Diretrizes da 

Educação do Campo, não notamos um posicionamento metodológico de articulação do 

contexto social com práticas sociais a partir do eixo Cultura e Identidade realçado nas 

DOEBEC (2002), entretanto, indagamos sobre a possibilidade de projetos de leitura que 

beneficiem a relação entre leitura literária e o aprendizado escolar que na prática social se 

origina da necessidade de um estudo e alcance a comunidade, portanto, num movimento 

dialético, escolarizar aquilo que está fora da cultura escolar e presente na cultura camponesa, 

e desescolarizar as atividades típicas da escola, para que tenham sentido no contexto do 

campo (GEHRKE, 2014). 
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(mediadora): Vocês conseguem elaborar projetos que envolvam a comunidade? 

E algum trabalho integral para o aluno, quando precisa que eles venham aqui na 

escola, tem algum projeto nesse sentido também? 

(Prof. C): Não tem. Mas não que eles não queiram, mas o problema é transporte, 

eles moram longe. 

(Prof. B): Por isso que quando eu fiz o seminário de literatura com os nonos eu 

procurei trazer os livros e coisas prontas, porque nem todos tem acesso a internet, 

nem conseguem vir no contraturno.  

(Prof. C): E são poucos os que moram na sede aqui, até quando chove muito eles 

não vêm pra escola, a estrada é precária. 

(Biblioteca A): Nós atendemos aqui uma comunidade que o transporte só vem de 

manhã, e mesmo a comunidade que vem manhã e tarde, é uma kombi que leva e 

traz as crianças, então não cabe todo mundo, aí os alunos não vêm, então os 

professores tem que trazer tudo pronto e pra dentro da sala, como a prof. B falou, 

pra eles utilizarem (ESCOLA A, 2018). 

 

Essas dificuldades que permeiam a Escola (A) também são apontadas como 

dificuldades no contexto da Escola (B) pois, ao questionarmos sobre a existência de projetos 

nessa amplitude, as respostas pairam, em ambas as escolas, nas dificuldades de transporte, 

alimentação em contraturno e desinteresse dos pais, no entanto, apesar dessas dificuldades, 

a Escola (B) ainda apresenta um projeto denominado Feira de Saberes e Sabores que 

movimenta o todo escolar com a comunidade local, porém as dificuldades relatadas e a falta 

de professores fixos e/ou sem a iniciativa de conhecer a cultura camponesa, indicam o 

esvaziamento do projeto e também dos núcleos setoriais.: 

 

(Prof. C): O projeto é bom, mas é difícil desenvolver, é coisa assim do campo, de 

trabalho, então é difícil.  

(Mediadora): Mas a escola traça esse perfil no PPP, com os princípios do 

trabalho, da realidade e cultura campesina, articular conhecimento com prática 

para o uso social e coletivo, não é isso?  

(Prof. C): A escola sim, mas e quando não é do perfil do professor?!, aí fica difícil 

né. 

(Mediadora): E vocês falam sobre isso na reunião pedagógica de vocês, falam 

dos projetos, em como dar continuidade neles? 

(Biblioteca L): É difícil dar continuidade por conta da rotatividade dos 

professores também, eles começam um trabalho e vão embora. 

(Prof. R): É o caso de uma das professoras que fazia esse projeto, ela trabalhava 

em dois turnos nesta escola, e não trabalha mais, e tinha dois dias da semana que 

ela ficava o dia inteiro aqui, então tinha bastante hora atividade aqui, e também 

não ia pra casa porque muitas vezes não tinha como ir, então ela desenvolvia 

trabalhos articulando ciência, a vida cotidiana e comunidade sabe, fazia geleia, 

fazia desinfetante, fazia com eles, agora não tem mais tempo. 

(mediadora): Mas e nos núcleos setoriais, não tem aqui o núcleo de cultura e 

comunicação? Eles não desenvolvem trabalhos nos núcleos? 

(Prof. R): Ano passado, eles colocaram uma caixinha de leitura, eles iam de sala 

em sala pedindo livro, revista, e fizeram uma caixinha para cada sala, aí quando 

terminavam uma prova, um trabalho, não tinha o que fazer, pegavam e ficavam 

lendo, mas não deu certo sabe, começou a sumir, estragar, rabiscar, não deu. 

(Mediadora): E os núcleos, de forma geral, estão funcionando bem na escola?  

(Prof. E): Então, a gente fazia trabalhos assim nas datas comemorativas, de 

apresentar um trabalho, alguma coisa, uma homenagem, mas aí com os núcleos, 

essa responsabilidade maior ficou para eles, e não é mais como antes, mas eles 

fazem um cartaz, colocam uma mensagem, coisa assim.  
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A pesquisa com os estudantes da Escola (B) indicou um posicionamento muito 

positivo sobre o pertencimento sociocultural na questão sobre identidade de sujeitos do 

campo, que certamente tem suas bases neste trabalho que a escola efetivou45 vinculado aos 

Complexos Temáticos, o desenvolvimento de socialização literária aparece um pouco 

melhor elaborada na realidade desta escola em comparação com a outra, o que também pode 

ser reflexos desta prática de núcleos setoriais que sugere mais autonomia para os estudantes, 

o trabalho coletivo empreendido pelos núcleos setoriais na área de leitura ainda é existente, 

porém está em crise, as atividades propostas dentro das disciplinas também estão mais 

pontuais, como elaboração de cartazes, mural, e etc. Vejamos como se constitui o diálogo 

sobre a operacionalização de projetos da Escola (B).: 

 

(Mediadora): Já mencionamos da dificuldade de fazer projetos de longo prazo, 

mas e de curto prazo, trabalhos mais pontuais, na biblioteca ou outros espaços 

envolvendo leitura, vocês fazem? 

(Prof. R): Tem esses que a prof. E faz nos dias de reunião, já tivemos produções 

bem bonitas, mas os pais não se interessam, eles querem pegar logo o boletim e ir 

embora, nem param para ver sabe, perca de tempo e material, tinha até livrinho, aí 

decidimos não fazer mais, inclusive esse projeto de feira saberes e sabores acho 

que vai acabar né.  

(Mediadora) E sobre animação literária, alguém já conseguiu desenvolver 

trabalhos com animação para a literatura, mesmo que de forma individualizada no 

trabalho de vocês, mas, tentar fazer com que eles socializem as leituras? 

(Prof. R): Sim, assim a gente faz, montamos cartazes, mural, quadrinhos, este tipo 

de coisa.  

(Prof. C): Nós fizemos cartazes sobre a importância da leitura e sobre o livro em 

si, eu selecionei frases sobre um livro, tipo “O livro é meu amigo”, aí eles fizeram 

cartazes em grupo das frases e ilustraram, e contextualizando, explicando, e com 

os 9º anos eu fiz os cartazes também mas, eles desenvolveram as frases sobre a 

importância da leitura, e ficou nos corredores os cartazes. E assim, eles estavam 

falando aquilo sobre o livro e leitura, saiu da boca deles, então se eles dizem né, 

vamos entrar nesse mundo então, porque só ficam no celular (ESCOLA B, 2018). 

 

Compreendemos que esses trabalhos mais pontuais como murais, cartazes entre 

outros que estão presentes na cultura escolar são necessários, mas para que se atinja os 

propósitos da EdoC, tais trabalhos devem ser ampliados, significados e qualificados 

(GEHRKE, 2014), o que demanda também de profissionais com orientação, compreensão e 

alinhados com os objetivos e princípios da Educação Do Campo presentes nos documentos 

norteadores da escola.  

                                                           
45Em discurso a escola ainda efetiva o trabalho com os complexos temáticos, no entanto, não percebemos essa 

articulação dos complexos com a prática pedagógica no atual momento. Também já tive a oportunidade de 

conhecer o trabalho da escola em ocasiões de maior vivacidade do projeto, em trabalho integrado com práticas 

sociais e princípios norteadores da EdoC, portanto, em minha experiência particularizada com a escola, consigo 

perceber as mudanças ocorridas. 
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As dificuldades apontadas demonstram fragilidades no contexto das políticas 

públicas que contam com o objetivo de formar os profissionais da educação do campo na 

perspectiva de valorização da pluralidade cultural, à exemplo as DOEBEC de 2002, no 

entanto, as relações entre a educação enquanto subsistema, e o sistema maior são dinâmicas, 

contraditórias e não mecânicas, (FREIRE, 1984), assim, apesar dos limites e dificuldades 

presentes na realidade institucional, as mudanças na forma e estratégias de trabalho devem 

surgir como contradição aos próprios limites impostos, e essa característica está presente no 

PPP da Escola (B) que apresenta a necessidade de relacionar a dinâmica da vida social e 

econômica do campo com a construção do conhecimento a partir de práticas socialmente 

úteis. 

Na análise do hábito de leitura dos estudantes, percebemos que os alunos admitem a 

importância da literatura em sua formação pessoal e cognitiva, porém não socializam suas 

leituras, e com a entrevista dos professores percebemos que os projetos de leitura que 

deveriam integrar biblioteca, comunidade, estudantes e socialização como um todo em 

práticas sociais, são pormenorizados na cultura escolar. 

Na análise sobre as atividades que os professores proporcionam dentro de sala de 

aula, de forma geral, os estudantes são positivos quanto as leituras indicadas pelos 

professores, destacam o aspecto formador da literatura em sentido de criticidade e de fruição, 

porém, indicam que as atividades não são muito atraentes, inclusive na elaboração de 

produções escritas. 

Em um contexto geral da entrevista com a Escola (A) as professoras demonstram 

insatisfação com a interatividade dos alunos nas propostas didáticas, principalmente dos 

alunos do ensino médio, em nenhum momento da entrevista elas citam a interação da 

realidade que permeia esses sujeitos com a obra literária, os trabalhos se traduzem em leitura 

e apresentação. Vejamos um comentário da professora do ensino médio acerca de sua 

proposta de trabalho com literatura.: 

 

(Prof. C): Nossa é muito sofrimento (risos), a gente faz o curso de letras sabe... 

nós estudamos juntas, e você não abandona aquilo que você fez lá atrás. Por 

exemplo, no curso nós tínhamos um grupo e cada um tinha uma função distinta, 

por exemplo a Prof. B apresentava poesia assim e chorava, fazia até nossa 

professora chorar, aí o que acontece... você traz aquilo lá pra cá, (por isso eu não 

pego mais ensino médio [colocução da prof. B]), só que pega de repente turma 

que não vai sabe! aí o que acontece?! Você pede para eles apresentarem e ninguém 

leva uma ficha, um caderno, um livro, eles vão lá na frente com o celular... tudo 

bem, recurso áudio visual, você faz ali cursos do estado que tem que usar as novas 

tecnologias, mas eles vão lá e leem pra você, leem errado, sem entender, e leem as 

palavras erradas, aí terminado eu fui lá e falei: “olha até lendo vocês leem errado, 

tem que ler certo.” Eu terminei as considerações e a menina falou: “Ah professora, 
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mas nós não gostamos de poesia.” (Aí joga um balde de água fria, comentou a 

prof. B). Eu ainda respondi: “Sabia que poesia faz bem pra tua alma” ... “Ah 

professora”, ela me respondeu... Aí falei pra ela ainda brincando: “teu negócio é 

laçar”, ela gosta de cavalgar dessas coisas bem campeiras mesmo. Então eu 

não consegui fazer com que o Fernando Pessoa sabe, alcançasse eles. Eu pego 

sempre o 3º ano, mas faz muito tempo que eu não pego um 3º igual ao que eu tive 

assim há uns anos atrás. Mas fazer o quê né, a gente vai tentando (grifos nosso). 

 

Nas diretrizes de língua portuguesa, a estética da recepção é indicada como 

procedimento metodológico no ensino de literatura, e o primeiro passo desse método é 

identificar as preferências literárias dos alunos a fim de atender, inicialmente, o horizonte de 

expectativas e assim aproximar o estudante com a obra e posteriormente demonstrar a 

existência de possibilidades interessantes para além daquelas que estão acostumados. Em 

nenhum momento na fala da professora do ensino médio constata-se a preocupação de partir 

do que possa ser interessante para eles, conhecer a realidade do aluno acaba sendo uma fonte 

de apoio ao iniciar um gênero que atenda as expectativas iniciais. Vejamos no discurso da 

prática da professora do 9º ano, dessa mesma escola, como as atividades propostas, 

inicialmente, no interesse deles, podem surpreender e superar as expectativas até mesmo do 

professor.: 

 

(Prof. B): Eu fiz no nono só que agora a gente tem que dar continuidade, eu pedi 

pra eles, mas foi assim , eu parti de um artigo de opinião que tinha num livro, sobre 

celebridades, como lidar com o sucesso instantâneo, nem são celebridades né, 

então deixei eles livres, claro que fiz ali algumas indicações, e de repente surgiu 

temas como violência contra a mulher, e foi assim, participaram muito, foram as 

duplas sabe, e temas assim de violência, gravidez na adolescência, achei que eles 

foram bem maduros porque eu soltei né, e pegaram temas polêmicos né, até cotas, 

assim como teve gente lá que falou sobre música sertaneja de raiz. E foi difícil 

porque eu pensei, como eu vou chamar atenção desse povo, tem que ser coisas 

assim que eles gostem, e aí apareceu feminicídio, apareceu homofobia, e eu falei 

meu Deus, eu não sabia como dar conta de tanta coisa assim, e assim, falam de 

homofobia com homossexuais na turma, outra grávida, mas eu fui contornando e 

conversando sabe (ESCOLA A, 2018). 

 

No desenvolvimento desta atividade a professora agiu como mediadora da leitura 

provocando debates, mediando interpretações acerca do não exposto, inferindo reflexões 

críticas acerca da estrutura social, com participação ativa do leitor-pesquisador o que ainda 

possibilitou conhecer as expectativas da turma e atribuir conhecimentos necessários para 

novas leituras, inclusive literárias. 

No contexto da pesquisa efetuada com os estudantes, os mesmos demonstram apreço 

por todas as modalidades literárias com indicativos da oralidade em maior relevância e de 

leitura dos romances em último plano, demonstrando as necessidades que sentem em 

expressar-se, e que as literaturas no desenvolvimento das atividades não estão colaborando 
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com questões significativas para eles, ou seja, o professor não está conseguindo amarrar este 

círculo. Vejamos que a atividade proposta pela professora do nono ano atendeu essa 

expectativa de criticar a realidade, discutir aspectos sociais, o que possibilita adentrar em um 

horizonte um pouco mais complexo, oferecendo neste entremeio a leitura de uma obra que 

converse com questões próximas do que foi suscitado. 

O professor mediador, antes de propor uma obra que se distancie muito do horizonte 

de expectativas do aluno, precisa observar se o estudante estará aberto para recebê-la, com 

conhecimentos prévios necessários para analisar a obra, sua historicidade e que levantem 

questões significativas para eles, ou seja, a ampliação do horizonte de expectativas é gradual, 

se houver uma distância muito significativa entre leitor e obra o processo se inverte, 

causando a refutação (BORDINI; AGUIAR, 1993).  

De uma forma geral, é perceptível na fala da professora do ensino médio da Escola 

(A) em fazer com que os estudantes fruam a literatura, ela deixa explicito que esse é o 

objetivo, promover a leitura a partir da fruição, no entanto, as atividades propostas sempre 

se desdobram em ler o livro, fichar e apresentar, ou seja, existe linearidade no 

descontentamento desses alunos com as atividades efetuadas em sala de aula. 

As professoras citam um gradual desinteresse dos estudantes pela leitura, e isso gera 

um certo transtorno para cumprir a grade curricular dos estudantes do médio pois, para elas, 

esses estudantes já deveriam ser leitores formados nesta etapa, e o trabalho com as obras e 

conteúdo disciplinar seria fluente, mas a realidade é outra.: 

 

(Prof. B): Eu acho que assim, essa fruição, ir mais além da ficha de leitura, essa 

cobrança tem que ser desde o sexto ano, claro que em níveis diferentes para que lá 

no ensino médio a gente já tenha esse leitor que a literatura rompa com seu 

universo de expectativa né, aí tem aquela fruição legal. 

(Prof. D): Eu já vejo assim que o gosto pela leitura, às vezes vai diminuindo com 

o passar do tempo, eu trabalho sempre com os sextos anos, e eu adoro trabalhar 

com essa faixa, eu percebo assim que no sexto ano  eles gostam de ler, eles amam, 

até cobram, e no sétimo ano já vai diminuindo um pouco esse gosto, não sei se as 

obras vão ficando menos interessantes pra eles, mas no começo assim eles leem 

porque eles gostam sabe, depois vão perdendo o interesse, tem muita coisa que 

envolve mas no sexto ano eles chegam com vontade de ler assim sabe, eles adoram 

o dia de vir para a biblioteca, escolher os livrinhos aqui. 

(Prof. C): Eu distribui o Fernando Pessoa “Por ele mesmo”, “Ricardo Reis”, o 

“Caeiro” e o “Campos”, daí fiz a formação de grupos, dei cada um dos 

heterônimos por sorteio e tal... eles tinham que pesquisar e apresentar uma 

biografia, falar do poeta e focar na obra, podiam usar as mídias e fazer uma 

performance literária, que eu digo assim, um jogral, uma música, como a gente 

fazia quando nós fizemos o curso de letras... mas, não fui feliz, não mesmo, não 

fizeram. 
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Não há dúvidas que a escola contribui com esse fenômeno na medida em que as 

atividades de leitura passam a ser um utensílio para o ensino da língua, sob a perspectiva de 

um pragmatismo funcionalista, deixando em segundo plano a leitura por prazer, que é o 

primeiro passo para formar leitores em qualquer idade (MELLO; HIDALGO; LIRA, 2011). 

Na Escola (B) este tratamento mais distante do passo inicial do método recepcional, 

em virtude do imediatismo, também é evidenciado com os estudantes do ensino médio.: 

 

(Prof. E) [...] eu estou no último ano com o trabalho que eu sempre fiz, dos alunos 

pesquisar a biografia do autor, apresentar para os colegas e apresentar a obra né. 

Agora outro desafio que o terceiro ano tem, é pegarem duas obras e fazer um 

paralelo, o que tem de igualdade e o que tem de diferença, eu faço isso com o 

médio, e no fundamental daí eu trabalho com eles a literatura conforme o 

conteúdo. Agora no nono ano eu estava trabalhando os contos fantásticos, aí eles 

leem a literatura e eles apresentam também de forma oral, eu ainda não trabalhei 

com eles com tecnologia, e agora por último, essa última avaliação, eles 

elaboraram um conto fantástico em grupo, e apresentaram, aí eu chamo uma outra 

professora para filmar, aí eles se veem na produção, e veem algumas falhas né, 

que eles vão ter que melhorar da apresentação (ESCOLA B, 2018). 
 

Pelo discurso notamos que a professora pretende realizar o que seria a quarta etapa 

do método recepcional com os estudantes do ensino médio, esta etapa corresponde à uma 

comparação de duas experiências de leituras realizadas em fases anteriores, e que no método 

serve para que os alunos reconheçam o enriquecimento acrescentado de uma leitura à outra, 

no entanto, não extraímos que as etapas anteriores foram conquistadas, e que seja este o 

objetivo da professora. Vejamos como ela expõe sobre sua forma de trabalho.: 

 

(Prof. E): Olha eu sou o tipo de professora que trabalha de forma bem antiga 

ainda, gosto de pegar conceitos e fazer eles achar lá no texto, mas eu sinto assim, 

nós temos muita dificuldade porque o que você ensinou hoje, amanhã eles chegam 

aqui sem saber, tipo assim “E o verbo” e fica, verbo, verbo, verbo, mas parece que 

não explicou nada, por isso a gente incentiva a leitura, para ver se através da 

leitura, eles conseguem memorizar a escrita da palavra, visualizar a 

contextualização ali, toda a parte da estrutura gramatical, porque tá cada vez pior, 

e não sei o que fazer! (ESCOLA B, 2018). 

 

Dentro desse parâmetro de atividades, a leitura literária corresponde a ferramenta de 

apoio para práticas estruturalistas de classificação de palavras, distante da perspectiva 

interacionista e dialógica em que texto e leitor se relacionam de forma que o sujeito desperte 

e opere a consciência tanto pelo seu próprio contexto e aspectos sociais, como pelos aspectos 

sociais e históricos que abarcam a obra e sua construção (PARANÁ, 2008). 

Nessa escola também encontramos a premissa de que o estudante do ensino médio já 

precisa ser um leitor formado, devido a necessidade de dar conta da grade curricular, 
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enquanto no fundamental é possível trabalhar de forma mais “leve”, ou seja, para as crianças 

os trabalhos com literatura tendem a ser mais lúdicos a fim de promover o gosto pela leitura, 

e para os jovens um trabalho mais sistemático. Observemos como se posiciona a professora 

do ensino fundamental sobre tais diferenças.: 

 

(Prof. C) [...]A minha área é mais a área da linguística, meu mestrado foi em 

análise do discurso, então eu tenho uma certa dificuldade, gosto bastante da 

literatura, mas, não para trabalhar de forma sistemática ou apresentar teorias 

literárias e tal para os alunos. Como eu trabalho com o fundamental II então eu 

consigo fazer um trabalho mais espontâneo com eles, sem envolver os períodos 

literários que é propriamente do Ensino Médio, tem uma leitura mais desfocada 

assim, do que o currículo propõe (ESCOLA B, 2018). 
 

Os modos no tratamento das atividades de literatura em ambas as escolas são 

similares,  o que observamos de forma geral pelas entrevistas é uma concepção de leitura 

mais interativa com os estudantes do ensino fundamental, e uma leitura mais pragmática 

para os jovens do ensino médio, no entanto, os professores tem a missão de formar leitores 

competentes e tal competência se adquire na medida em que os livros passam pelas mãos 

dos alunos, alargando suas inferências, suas possibilidades de conhecer e criticar o mundo 

pelo rompimento e superação de suas expectativas, o que requer do professor uma prática 

que  alie a teoria da literatura e metodologia de ensino em sua aplicação didática, 

promovendo o gosto, o prazer de ler em qualquer idade (MELLO, 2010). 

Para formar leitores é importante em determinados momentos estabelecer uma leitura 

guiada, ajudando o estudante na escolha da obra para que ele não se distancie demais de suas 

expectativas, e em outros momentos a leitura livre, para deleite, fruição, e nesses quesitos, 

os professores de ambas as escolas reconhecem tal importância e intervém conforme 

necessidade, vejamos um exemplo da professora dos sextos e sétimos da Escola B.: 

 

(Prof. R): [...] aquele do submarino lá, eu adoro aquele livro, e trabalhei um 

trecho, sobre as visões que tinha do futuro e tal, e eu trabalhei essa parte do 

submarino, e contei a história falei: “Olha ele era um visionário, já imaginava que 

a gente poderia respirar em baixo da água” enfim, contei a história, eles ficaram 

com vontade de ler, aí levei o meu, que é grosso, a história original né, e o menino 

que se interessou gosta de ler, e eu chegava e perguntava: “Está lendo?” “Aí 

professora eu estou achando muito difícil” ele falava, e eu fiquei pensando, porque 

é difícil mesmo para a idade dele, ele é do 7º ano deve ter uns 12 anos, aí eu 

consegui no sebo o compilado, e ofereci de trocar, porque ele não ia terminar de 

ler, esse que eu troquei tem uma linguagem mais acessível, tem desenho, e o meu 

não tem (ESCOLA B, 2018). 

 

De uma forma geral, pelas entrevistas todos os professores e bibliotecárias em ambas 

as escolas tomam o cuidado de “não matar o leitor”, o que é muito significativo para uma 
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prática que se embasa na recepção do leitor em relação à obra, caso da estética da recepção 

e método recepcional, norteadores das diretrizes de língua portuguesa. Ao que concerne 

práticas fundamentadas na perspectiva sociointeracionista com ênfase na prática social, e ao 

dialogismo bakthiniano, com ênfase na fruição, sendo ela quem desencadeia a cognição, as 

práticas não estão sendo generosas com os alunos, o que não colabora na melhora dos índices 

observados na pesquisa com os estudantes. 

Nos princípios da educação do campo, pelas DOEBEC (2002) o eixo cultura e 

identidade abrangem os conteúdos na perspectiva de transformação social valorizando o 

trabalho e relações humanas. Em uma compreensão geral das políticas educacionais voltadas 

à EdoC, os documentos concebem a formação estética e o engajamento político na 

valorização da cultura campesina, realçando a identidade do sujeito do campo em seu 

trabalho e forma de vida (BRASIL, 2002). No ensino de literatura destacamos a estética 

literária no desenvolvimento do sujeito leitor, que a partir da fruição da obra permite que o 

estudante relacione literatura com a transformação ou conservação da estrutura social 

ocorridas em tempo e espaço (CANDIDO, 1973), satisfazendo assim dois anseios, as 

necessidades espirituais essencialmente humanas, e as necessidades de caráter sociológicos 

e políticos, pois, permite que o sujeito supere concepções dogmáticas ao relacionar estética 

com realidade (VÁZQUEZ, 1968). 
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3     AS RELAÇÕES CAPITALISTAS NA CONFIGURAÇÃO DO ESTADO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Buscamos no desenvolver deste estudo esboçar a relação existente entre o Estado 

Nacional e os Movimentos Sociais o que já constitui uma aproximação das relações 

capitalistas, lutas de classe, bem como as contradições que emergem dessa relação. 

Consideramos importante observar essa aproximação para compreendermos que as 

políticas públicas no Brasil, são elaboradas e implementadas em um contexto de pressão 

exercida por entidades civis organizadas, ou seja, frações de classe, em sintonia e oposição 

aos movimentos e setores hegemônicos (REIS, 2011). Por outro lado, é preciso destacar uma 

especificidade do capitalismo brasileiro, que é configurado por dependência ao capital 

internacional, subordinando nossa política econômica e cultural aos instrumentos de política 

de dominação imperialista (VERDI, s/d), resultando em correlação de forças na promoção 

de políticas que muitas vezes tem caráter assistencialista e compensatório, sendo este o pano 

de fundo que embasa as políticas públicas brasileiras.  

Em Marx compreendemos a divisão fundamental de classes no sistema capitalista, 

em Miséria da Filosofia (1847), o autor expressa que foram as condições econômicas que 

transformaram a massa popular em trabalhadores, e com a dominação do capital sobre estes, 

surgem os interesses comuns, ou seja, interesses de classe em relação ao capital, e é na união 

da massa, na luta de classe, que seus interesses defendidos tornam-se interesses de classe 

(BOTTOMORE; GUIMARÃES, 1988). 

Para Marx o Estado tem sua gênese nas relações sociais concretas, e não deve ser 

compreendido como uma entidade em si. O autor analisa, em seus Manuscritos econômicos 

filosóficos (1844), os fundamentos materiais dessa divisão da “sociedade civil” em interesses 

particulares e reciprocamente antagônicos, ou seja, a constituição dessa esfera particularista 

é causa e efeito da divisão da sociedade em classes antagônicas entre os proprietários de 

meios de produção, e trabalhadores que possuem apenas sua capacidade de trabalho. Nesse 

sentido, o Estado deixa de aparecer como a encarnação formal e alienada do suposto 

interesse universal, e passa a ser visto como um organismo que exerce a função de garantir 

a propriedade privada assegurando e reproduzindo a divisão da sociedade em classes, ou 

seja, conserva a sociedade civil, e desse modo, garante a dominação dos proprietários dos 

meios de produção sobre os nãos proprietários. Dessa forma o Estado é uma entidade de 

classe, pois, em nome de um suposto interesse geral, defende os interesses comuns de uma 

classe em particular (COUTINHO, 1996). 



183 
 

Em Poulantzas (2000) compreendemos que o Estado se instaura como dominante 

pelo conjunto de seus aparelhos (partidos políticos, polícia, exército, etc.) e devido à 

separação das relações de produção e à especificidade das classes e suas lutas oriundas do 

próprio capitalismo, este Estado enquanto representante das duas esferas contém uma 

“autonomia relativa”, isto porque o Estado capitalista deve representar o interesse político 

da burguesia sob a hegemonia de uma de suas frações, que varia conforme contexto e tipo 

de capitalismo (POULANTZAS, 2000). 

A partir dessa conotação, a ampliação do Estado se encarna também na presença de 

agências estatais na área econômica, que interfere diretamente na reprodução do capital 

social global, assim, o sistema capitalista contemporâneo retira dessa intervenção, boa parte 

de seus mecanismos de legitimação e busca do consenso (COUTINHO, 1996). 

A base material e organizacional do Estado representa as contradições de classe: a 

relação do Estado com as classes dirigentes e a relação do Estado com as classes dirigidas, 

ou seja, o Estado concentra autonomia relativa para organizar as frações de bloco no poder 

e as classes dominadas. Desse modo, a autonomia relativa do Estado se perpetua na relação 

do capital monopolista e o conjunto da burguesia com o Estado, e na relação do mesmo com 

representações políticas de classe (POULANTZAS, 2000). 

 

O estabelecimento da política do Estado deve ser considerado como a resultante 

das contradições de classe inseridas na própria estrutura do Estado (o Estado-

relação). Compreender o Estado como a condensação de uma relação de forças 

entre classes e frações de classe tais como elas se expressam, sempre de maneira 

específica, no seio do Estado, significa que o Estado é constituído-dividido de lado 

a lado pelas contradições de classe. (POULANTZAS, 2000, p.134) 

 

Nessa conotação, o Estado se apresenta como condensação de forças entre classes e 

frações de classe, não devendo ser examinado como um instrumento passivo, totalmente 

manipulado pela classe dirigente ou uma única classe, ou não existiria sua autonomia 

relativa. Assim, o Estado traduz em sua política os interesses de classe, mas através de uma 

relação de forças que se expressa na condensação da luta de classes em desenvolvimento. 

Assim, em determinados momentos o Estado se submete às classes dominantes conforme o 

jogo de interesses das frações de classe, e em outros, a classe dominante se submete ao 

Estado, isso porque o autor concebe este aparelho como sujeito, que se expressa conforme 

sua racionalidade em face dos fracionamentos da sociedade, e assim, as contradições internas 

mantêm-se em segundo plano devido os antagonismos das diversas elites políticas que 
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encarnam sua vontade unificadora. Assim, as contradições de classe são exteriores ao 

Estado, e as contradições do Estado são exteriores às classes sociais (POULANTZAS, 2000). 

A partir de Poulantzas (2000) entendemos que há uma correlação de forças na 

formulação de políticas públicas, um jogo de interesses entre grupos econômicos, políticos, 

classes sociais e outros, demonstrando que a intervenção por políticas públicas depende de 

fatores como interesses do capitalismo global; interesses nacionais, tanto da classe 

dominante como de segmentos que compõem a sociedade civil; e de instância local, ou seja, 

as políticas públicas assumem a característica da correlação de forças que emergem dos 

conflitos de interesses das classes e frações de classe (BONETI, 2011). 

A partir desta ótica, o Estado tem o papel de organizar o interesse político do bloco 

no poder, este composto por várias frações de classe burguesa ( bancadas ruralistas, 

evangélicas, etc.), bem como organiza os conflitos da aliança de poder, equilibrando os 

compromissos dos seus componentes a partir da hegemonia e direção do consenso, assim, o 

Estado tem a função de organizar e unificar a burguesia e o bloco de poder na medida em 

que detém uma autonomia relativa em relação ao mesmo bloco, sendo esta autonomia a 

materialidade do estado na separação das relações de produção específica das classes e da 

luta de classes sob o tipo de capitalismo que esta separação necessita (POULANTZAS, 

2000). 

Com base nessa orientação teórico-metodológica, entendemos como políticas 

públicas as ações conjuntas que resultam de demandas coletivas a partir da intervenção do 

Estado e sociedade (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2004), sendo a materialização desta 

relação a ação estatal configurada nos programas e projetos sociais e educacionais, ou seja, 

as políticas públicas correspondem ao entrelaçamento da política com outras esferas de 

interesse social, cultural e econômico. Na dimensão escolar, as políticas públicas do Estado 

são decorrentes das escolhas e tensões dos técnicos deste aparelho em embate com os setores 

da sociedade civil organizada. 

Diante dessa compreensão, percebemos que no campo, a posição de condensação de 

forças privilegia o agronegócio, sem deixar de atender as demandas sociais, assim, o Estado 

atua por meio das políticas que adota, baseando-se no movimento da disputa dos projetos 

sociais que permeiam a sociedade, sendo este o território de confronto das classes a partir 

dos interesses antagônicos das frações de classe, o que evidencia a contradição e correlação 

de forças nas políticas formuladas.  



185 
 

Hidalgo (2012) chama atenção ao fato de que a promoção do novo modelo de 

desenvolvimento pode assumir a perspectiva de contribuir com a modernização das relações 

sociais e econômicas, sendo esta uma conotação dos organismos internacionais, evitando 

assim um modelo contra–hegemônico. A ideia de constituir uma nação, articulando 

diferentes segmentos sociais para superar o subdesenvolvimento, promove uma perspectiva 

consensualista podendo ser utilizada para dissolver conflitos políticos ideológicos dos 

diferentes segmentos, bem como para cooptação dos movimentos sociais que visam uma 

reforma agrária que supere as desigualdades no campo.  

Fecunda-se uma consciência coletiva de que o direito à educação deve ser efetivado 

a partir de política pública de Estado, no entanto Schwendler (2015) atenta para a 

possibilidade de que com a entrada da EdoC na política pública de Estado, a mesma corre o 

risco de ser esvaziada de sua materialidade de origem que tem em seu cerne as contradições 

do campo e o antagonismo revelado nos movimentos sociais. Nesse sentido, o Estado, 

através de seus sistemas educacionais e como responsável pela efetivação de políticas 

públicas, pode desvincular a centralidade que tem a organização civil na proposição e 

implementação do projeto, redimensionando a EdoC à educação rural, com um discurso 

moderno e atualizado conforme as novas demandas do capital no campo, sendo necessário 

não se perder de vista a educação como formação humana, pois a disputa configura-se 

também na lógica e direção do processo (SCHWENDLER, 2015). 

Com esta compreensão questionamos: Os programas educacionais e de fomento à 

leitura, ao entrar no ambiente escolar do campo e na esfera de políticas de Estado, se 

aproximam de uma prática pedagógica progressista e contra hegemônica como requerem os 

princípios da EdoC, ou convertem tais práticas no âmbito do tradicionalismo para a 

manutenção do status quo? Em qual esfera de desenvolvimento cultural, político e estético 

estão sendo trabalhadas a formação literária dos estudantes do campo? 

Esses questionamentos perpassam a questão documental já observadas nesse 

trabalho, pois, se constituem na história política, econômica e cultural do Estado Nacional 

materializando-se em programas sociais, e práticas educativas a partir de uma ideologia que 

se constitui com a modernidade e se direciona na preservação do status quo (SEVERINO, 

1986). Assim, a concepção de literatura e seu ensino exige a compreensão histórica das 

relações sociais entre classes e frações de classe, nos antagonismos e contradições, que 

contribuíram e contribuem no processo de definição das políticas de formação de leitores no 

país.  
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Admitimos o ensino da literatura como um momento didático pedagógico intencional 

e organizado, pertencente ao processo de formação integral que por sua vez contribui no 

processo de emancipação humana (MORTATTI, 2014), pois a passagem do senso comum à 

consciência crítica visa superar o dogmatismo e os condicionamentos ideológicos que 

impedem os sujeitos de se constituírem estética e politicamente. 

 

3.1      A (I)MATERIALIDADE DOS PROGRAMAS DE FOMENTO À LEITURA 

NAS ESCOLAS INVESTIGADAS: SÍNTESE DOS PROGRAMAS 

GOVERNAMENTAIS E PESQUISA DE CAMPO 

 

Neste capítulo tratamos como categoria de análise, os programas de fomento à 

leitura, que como demonstrado no quadro teórico, se materializa enquanto ação 

governamental no embate e correlações de forças das frações de classe antagônicas, ou seja, 

um contínuo movimento dinâmico e conflituoso devido às contradições expressas nos 

diferentes interesses, dos quais buscamos compreender a partir do materialismo histórico, os 

fundamentos socioeconômicos, na caracterização da sociedade, sua evolução histórica e da 

prática social dos homens no desenvolvimento da humanidade (TRIVIÑOS, 1987).  

Nessa conotação, a análise dos programas sociais nos leva a compreender uma 

representação abstrata de uma parcela da realidade, a partir do conhecimento teórico sobre 

este objeto, sua estrutura e dinâmica, ou seja, analisar as políticas públicas educacionais e 

programas sociais de fomento a leitura, principalmente no contexto da EdoC, nos permite 

identificar aspectos de recriação, aproximação e ou distanciamento da proposta de formação 

Omnilateral, assim partimos do particular para vislumbrar o universal (TRIVIÑOS, 1987). 

 

3.1.1    Caracterização dos Programas de Fomento à Leitura 

 

Consideramos pertinente uma análise dos atuais programas de fomento à leitura para 

compreendermos como tais propostas se efetivam nas escolas pesquisadas e como as práticas 

de ensino de leitura literária engendram tais propostas. Elaboramos um quadro que 

sistematiza os programas nacionais na área de cultura e educação que abrangem a promoção 

da leitura no contexto geral e com especificação para o campo com seus objetivos e 

mecanismos de ações. 
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Quadro 14: Programas Nacionais de Educação e Cultura que abrangem a promoção da leitura.  

PROGRAMAS/ 

DURAÇÃO 

ÓRGÃO OBJETIVOS MECANISMOS: 

 

PROLER 

1992 

– 

Dias atuais. 

 

MinC 

 

Promover o interesse 

nacional pela leitura; 

estruturar rede de projetos; 

criar condições de acesso ao 

livro (Decreto 519, maio de 

1992; 8.297 de agosto 2014). 

Instalação de centros de 

leitura; promoção e 

divulgação de medidas que 

incentivem à leitura; 

utilização dos meios de 

comunicação de massa para 

incentivo da leitura. Os 

recursos são provenientes da 

União, doações e 

participação financeira dos 

estados, DF e municípios a 

partir do MinC. 

 

PROGRAMAS DO 

LIVRO: 

Compreendem as 

ações do 

PNLD e PNBE 

 

1985 

- 

Dias atuais 

 

Vinculado ao FNDE: 

Fundo Nacional de 

Desenvolvimento, e 

executado no âmbito do 

MEC. 

 

 

Visa aprimorar o ensino 

aprendizagem, democratizar 

o acesso a fontes de 

informação e cultura. 

Promover o acesso à cultura 

e o incentivo à leitura nos 

alunos e professores por 

meio de distribuição de obras 

de literatura, de pesquisa e de 

referência. 

Adquire, avalia e distribuem 

gratuitamente livros 

didáticos e literários, acervos 

para as bibliotecas, softwares 

e jogos educacionais, 

materiais de reforço e de 

correção de fluxo, materiais 

de formação e materiais 

destinados à gestão, de forma 

regular alternada. 

 

PRONAC: 

Programa Nacional 

de Cultura 

 

1986 

– 

Dias atuais. 

 

Implementado pela Lei 

Rouanet (8313/91) 

apoiado pelo Ficart: 

Fundos de Investimento 

Cultural e artístico; 

FNC: Fundo Nacional da 

Cultura e Incentivo 

Fiscal. Suas ações são 

coordenadas pelo MinC. 

 

Estimular a produção 

artística, a distribuição e 

acesso aos produtos 

culturais. Visa favorecer a 

visão interestadual, 

aperfeiçoamento profissional 

artístico e projetos que 

atendam às necessidades da 

produção cultural no 

interesse da coletividade. 

Além de proteger e conservar 

o patrimônio histórico e 

artístico. 

 

Com o Ficart que é a 

comunhão de recursos para 

aplicação em projetos 

culturais de cunho comercial, 

com participação dos 

investidores nos lucros, mas, 

este projeto até o momento, 

não foi implementado. 

As ações do FNC - Fundo de 

Natureza Contábil, funciona 

como um empréstimo 

reembolsável e prioriza a 

realização de seleções 

públicas com comissões 

representativas para projetos 

culturais. O Incentivo Fiscal 

capta recursos de IR ou 

empresas tributadas para 

execução de projetos 

culturais. 

 

Plano Nacional de 

Cultura – PNC 

 

2010 

- 

Dias atuais 

 

 

Vinculado ao MinC. 

Fortalecimento e definição 

de políticas públicas que 

assegurem o direito à cultura; 

proteção e promoção do 

patrimônio e da diversidade 

étnica, artística e cultural; 

ampliação do acesso à 

produção e fruição da 

cultura; inserção da cultura 

em modelos sustentáveis de 

 

Por meio da Lei 12.343 de 

2010 para planejamento e 

implementação de políticas 

públicas de longo prazo (até 

2020), pretende promover e 

proteger a diversidade 

cultural brasileira. 

O plano se constitui em 

princípios, objetivos, 
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desenvolvimento 

socioeconômico; e 

estabelecimento de um 

sistema público e 

participativo de gestão, 

acompanhamento e 

avaliação das políticas 

culturais. 

diretrizes, estratégias e metas 

que orientam o poder público 

na formulação de políticas 

culturais. 

PNLE – Política 

Nacional de Leitura 

e Escrita. 

Congrega as 

diretrizes do PNLL 

e PNL. 

 

Projeto de Lei 7752/17 

efetivado como Política 

de Estado em 2018. 

 

Universalizar o direito de 

acesso ao livro, à leitura e 

escrita reconhecendo os 

mesmos como direito; visa a 

articular as políticas de 

estímulo à leitura 

reconhecendo as cadeias 

criativas, produtivas, 

distributivas e mediadoras do 

livro, leitura e escrita. 

Seu mecanismo de ação é 

instituir o PNLL como 

estratégia permanente, e 

fortalecer o Sistema nacional 

de Bibliotecas públicas 

respeitando os princípios e 

diretrizes do PNE; PNC e 

PPA – Plano Plurianual da 

União. Visa direcionar as 

políticas públicas da área e 

elaborar projetos e 

programas para impulsionar 

políticas de fomento à leitura 

estreitando laços entre os 

ministérios, governos 

estaduais e municipais, e 

sociedade interessada. 

 

PRONACAMPO/ 

PNLD – CAMPO 

 

2013 – Dias Atuais. 

 

FNDE com participação 

do MEC/SECADI 

 

Distribuir materiais didáticos 

específicos para estudantes e 

professores do campo que 

permitam o desenvolvimento 

do ensino aprendizagem de 

forma contextualizada e em 

consonância com as 

Diretrizes Operacionais da 

Educação do Campo. 

Adquire e disponibiliza 

livros didáticos para as 

escolas do campo e de 

comunidades quilombolas 

aos estudantes matriculados 

nos anos iniciais do ensino 

fundamental. As obras 

compreendem: a 

alfabetização matemática, 

letramento e alfabetização, 

língua portuguesa, 

matemática, ciências, 

história e geografia, 

integradas em coleções 

multisseriadas ou seriadas, 

disciplinares, 

interdisciplinares ou por área 

do conhecimento. 

PNBE – 

TEMÁTICO 

 

2009 – Dias Atuais 

FNDE com participação 

da SEB/MEC; 

SEESP/MEC e 

SECADI/MEC. 

Visa atender as bibliotecas 

das escolas públicas com 

obras que promovem o 

desenvolvimento de valores, 

práticas e interações sociais. 

Disponibiliza obras de 

referência com valorização 

da diversidade humana para 

estudantes e professores do 

ensino básico. 
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Programa de 

Bibliotecas Rurais 

Arca das Letras. 

 

2003 – Dias Atuais. 

As ações são de 

responsabilidade do 

MDA e executadas pela 

CGAC – Coordenação 

Geral de Ação Cultural. 

Constituem-se como 

mecanismo de apoio às 

comunidades que não tem 

acesso ao livro 

democratizando o 

conhecimento para os 

beneficiados pelo Programa 

Nacional de Crédito 

Fundiário, assentados da 

reforma agrária, pescadores, 

quilombolas, ribeirinhos e 

CEFAs. 

O objetivo é estimular a 

leitura e a cultura com 

eventos promovidos pelos 

mediadores da leitura. 

Disponibilizam um móvel 

(arca biblioteca) contendo 

um acervo de 

aproximadamente 200 obras 

literárias, livros técnicos e 

didáticos. A comunidade 

beneficiada recebe material 

de trabalho, carimbo do 

projeto, fichas de controle de 

empréstimos, marcadores de 

página e calendários. 

Oferece capacitação para 

voluntários no trabalho de 

mediadores da leitura. 

FONTE: site dos respectivos órgãos. Elaborado pela autora. 

 

Destacamos que as políticas públicas de fomento à leitura visam integrar os 

programas que tem em seus objetivos o acesso às obras e formação de leitores.  

Em um breve histórico, o Instituto Nacional do Livro (INL) foi mediador da 

intervenção do Estado na propagação de políticas públicas para difusão e publicação de 

livros no período de ditadura militar, denota então controle político, ideológico e cultural 

(OLIVEIRA, 1994). Em 1988 a fundação Pró-leitura subordinada ao MinC passa a 

coordenar as atividades do INL e da Biblioteca Nacional com a proposta de dinamizar o uso 

das bibliotecas, ou seja, antes de 1980 as ações das instituições governamentais eram 

atribuídas ao livro desde sua edição, distribuição e seleção e nesse sentido as políticas 

culturais não consideravam questões que envolvesse o hábito de leitura, como 

aprimoramento do currículo escolar, barateamento das obras e campanhas motivacionais 

(LINDOSO, 2004). 

O incentivo à cultura se destaca a partir da Lei Rouanet que institui o Programa 

Nacional de Apoio à cultura (Pronac) que visa captar e canalizar recursos para a cultura com 

apoio da Comissão Nacional de Incentivo à cultura (CNIC) responsável em analisar os 

projetos que pretendem receber os incentivos da lei. A possibilidade de adesão interesseira 

mantém discussões na atualidade sobre a dinâmica desta política46 (ROSA; ODDONE, 

2006). 

                                                           
46 A lei Rouanet foi alvo de críticas do então candidato a presidência Jair Bolsonaro, atualmente, início de seu 

governo, o MINC foi rebaixado para a categoria de secretaria especial da cultura dentro do ministério da 

cidadania, ao pesquisar sobre a situação atual da lei não encontramos nenhuma referência sobre o tripé Pronac, 

CNIC e Ficart no atual site da secretaria.  
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A partir da década de 1990 os programas governamentais procuravam vincular 

incentivos à edição de livros literários com projetos de formação de leitores, à exemplo, o 

Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), vinculado a Fundação Biblioteca 

Nacional de Leitura na intenção de promover uma Política Nacional de Leitura (HIDALGO; 

MELLO, 2014). 

O Proler é um projeto do MinC com ações conjuntas com o MEC que visa estruturar 

uma rede de programas que consolide práticas leitoras, conscientização e condições de 

acesso aos bens culturais, além de estimular a leitura por parte de professores e bibliotecários 

(RIBEIRO, 2011). 

A partir de um levantamento de estado da arte realizado por Clarice Araújo; Luciana 

Carvalho e Carlos Carvalho em 2014, o programa aparece como um gerenciador das 

experiências dos projetos de leitura locais a partir de seus comitês sem fins lucrativos, que 

foram se expandindo por todo território nacional, porém sustentado financeiramente pelas 

prefeituras, apoiado por universidades e/ou entidades privadas, desconfigurando as 

primeiras intenções do programa que era formar leitores, conquistar a permanência e 

assiduidade do leitor, redemocratizar os bens culturais e valorizar as culturas locais, com o 

Estado assumindo os custos desta intervenção.  

A pesquisa também revela, amparado nos estudos de Lima (2007), que o projeto 

original do Proler baseia-se em material simples, ou seja, estabelece um padrão do material 

destinado à formação do leitor que se baseia na relação entre reprodução do material, 

amparando o comércio de editoras, e a política pública de promoção da leitura com aspectos 

de massificação do leitor, ou seja, sua práxis aproxima-se das necessidades neoliberais que 

coaduna com a teoria do capital humano. 

Em 1992, paralelo ao Proler no âmbito do MEC, cria-se o projeto Pró-leitura, com 

proposta de formação continuada de professores na linha de leitura e escrita a partir de 

acordos entre estados e municípios quanto ao financiamento, a proposta pretendia oferecer 

formação continuada aos profissionais de educação, teoria e práticas sobre leitura aos 

interessados, e assim ampliar as competências dos alunos no domínio da língua (SOARES, 

2002). O estudo de Soares (2002) identificou que as intenções determinadas nos documentos 

constituintes do programa eram as melhores, porém problemas como falta de verbas e 

distanciamento entre coordenação central, e agentes regionais comprometeram o êxito do 

programa.  
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Na década de 1990 institui-se o Programa Nacional Biblioteca da Escola com 

objetivo de contribuir na formação de hábitos leitores distribuindo às bibliotecas escolares 

livros de literatura, de referência e para pesquisas. Atualmente a proposta é atender de forma 

universal e gratuita todas as escolas públicas da educação básica cadastradas no censo 

escolar. (BRASIL, s/d). 

Em 2003 a questão da leitura começou a ter mais visibilidade economicamente e 

politicamente com a implantação da Lei 10.753, Lei do livro que institui a Política Nacional 

do Livro que abrange difusão, editoração e comercialização (ROSA; ODDONE, 2006). Em 

2006 foi lançado o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) com objetivo de converter o 

fomento à leitura em política pública com diretrizes que agregam a biblioteca e formação de 

mediadores de leitura em quatro eixos de ações: Democratização do acesso; Fomento à 

leitura e formação de mediadores; Valorização da leitura e comunicação; e Desenvolvimento 

da economia do livro. Em 12 de julho de 2018 a Lei 13.696 é sancionada instituindo a 

Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) devendo ser implementada pela União, MEC, 

MinC, estados e municípios com participação da sociedade civil e instituições privadas. A 

lei deve estar presente em princípios e diretrizes dos planos: Plano Nacional de Educação; 

Plano Nacional de Cultura e Plano Plurianual da União, ao MEC a responsabilidade é de 

continuar com as políticas e ações já implantadas (BRASIL, 2018).  

Neste percurso histórico que apresentamos até o momento dos programas, devemos 

compreender que por tratar-se de políticas macros, as mesmas devem inferir no processo de 

desenvolvimento cultural do campo, bem como nas escolas campesinas, que por serem 

escolas públicas convencionais do campo, as que investigamos, estão cadastradas no censo 

escolar. Dos programas citados até o momento, algumas ações do PNBE foram percebidas 

nas escolas, dentre elas o projeto “Literatura em minha casa”, que tinha como objetivo 

distribuir obras literárias aos alunos em kits que deveriam ser entregues para as famílias para 

assim contemplar os que não estavam inseridos no contexto escolar, o objetivo era 

desenvolver o hábito de leitura na família e comunidade (CIRINO, 2015). 

Pela entrevista com a equipe técnica e pedagógica das escolas, identificamos a 

presença desses kits nas escolas, ou seja, a proposta do programa acabou sendo 

desconfigurada por conta da defasagem de acervo nas bibliotecas escolares, observemos as 

falas da equipe pedagógica da Escola (B).: 

 

(Mediadora).: Esse programa, “Literatura em minha casa”, tinha um foco, de 

destinar as obras para os alunos, para as crianças levar para casa, a intenção não 

era de ficar na escola, vocês sabem dizer porque ficou na escola? 
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(Prof. R).:Porque eu acho que os alunos não cuidam, por exemplo, eu pego muitos 

livros lá na outra escola, esses clássicos, porque lá eles têm uma caixinha, com 

esses clássicos antigos enumerados, por exemplo tem 36 livros, aí a gente leva 

para a sala de aula, aí todos os alunos lê o mesmo título. 

(Pedagoga R).:Eu penso que tem muito mais validade os livros ficando na escola, 

porque vem um ano, outros anos não vem, então você dá para aqueles alunos aí 

outros não tem acesso, como a professora falou, tem a caixinha, dá para usar todos 

os anos, até que durem os livros... e mesmo esses livros didáticos, depois de dois 

anos que eles ficam com os livros, eles jogam no reciclado. 

(Prof. R).: Eles não tem ideia, eu falo: “Guardem os livros didáticos para fazer 

pesquisa, porque sempre que vai fazer alguma pesquisa, mesmo indo por exemplo 

para o oitavo, vai precisar de alguma coisa que já tenha visto no sétimo”,  eles 

não tem essa ideia de ter o livro para pesquisar em casa, e jogam mesmo não quer 

nem saber (ESCOLA B, 2018). 

 

Na Escola (A) percebemos a mesma situação, inclusive, pelos depoimentos 

percebemos que a equipe desconhece a estruturação do PNBE – literário. Vejamos como se 

caracteriza o diálogo.: 

 

(Mediadora): E material do PNBE literário, vocês recebem, eles mandam kits 

para as escolas, sabem de ter recebido livros de literatura deste programa?  

(Biblioteca A): Esse quem recebe, se não me engano são os municípios. 

(Mediadora): Mas é um programa do governo federal.  

(Biblioteca A): Mas isso nós nunca recebemos.  

(Mediadora): vocês recebem o PNLD né, que é o livro didático? (sim, esse sim) 

Então, agora com o Michel Temer, ele uniu os programas, o programa biblioteca 

nas escolas, e o de livro didático, então o didático chega para a escola, depois do 

processo de escolha certo, e vai se renovando conforme os anos [...](Biblioteca 

A): Então nós recebemos sim, mas não de literatura, além dos didáticos os que a 

gente recebeu são livros voltados para o professor, eles não suprem as 

necessidades do aluno. (Mediadora) Ah já entendi, posso ver um? ... ele é do 

programa, mas é o livro do professor, biblioteca do professor, com propostas de 

atividades, teóricos, de formação né, e não literários de fato. E veja... esses que 

vieram para os professores são do PNBE.  

(Biblioteca A): Então, o que vem pra gente é esse aí, já o município recebe do 

governo os de literatura mesmo, eu até pesquisei pra fazer inscrição e receber, mas 

não achei nada.  

(Mediadora): Não precisa de inscrição, eles usam o censo escolar. Mas 

antigamente vinha um kit chamado literatura em minha casa, vocês chegaram a 

ver algum desses? (Prof. D): Esse tem aqui, é uma coleção né.  

(Mediadora):  Isso... no projeto oficial, a escola deveria direcionar o livro para os 

alunos, para ser deles, levar para casa, não foi o que ocorreu em muitas escolas 

pelo que andei pesquisando. (Prof. D): Aqui também ficou na escola, nós temos 

ainda alguns desses livrinhos, mas recebemos uma vez eu acho, já faz tempo 

também, nossa bastante tempo. (Prof. C): Quando a gente vê que tem instituição 

que faz programa com literatura a gente corre atrás sabe, o Itaú, Sicredi (ESCOLA 

A, 2018). 

 

Nota-se que a deficiência no acervo faz com que a equipe busque fontes com 

aproximações do projeto de campo do agronegócio, em tese, podemos admitir pelo teor das 

entrevistas, que isso ocorre devido a certa ineficiência dos programas federais e a 

descentralização de obrigações do poder público da esfera federal para outras instâncias. As 

investidas neoliberais em campos econômicos, sociais, políticos, culturais e educacionais se 
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configuram nas escolas em ações parceiras estado/empresariado fundamentando a ideia de 

eficiência e solidariedade, subjacente ao Estado ineficiente e incapaz de cumprir suas 

atribuições, com este raciocínio, para gerir a educação, o Estado abre as portas para a 

iniciativa privada que se assume como parceiro em ações sociais (PEREIRA, 2015).  

Essa indicação de uso de projetos de iniciativa privada e estatal, dentre eles o 

Agrinho, se formaliza na Escola (A).: 

 

(Biblioteca A): Inclusive tem uma professora que trouxe um monte pra gente, ela 

se inscreve sabe. Do Sicredi também nós fizemos, eles deram gibis, nós fomos nos 

6º anos entregar, tivemos até que bastante incentivo esse ano na escola, bastante 

novidade. 

(Mediadora):  Bastante coisa de instituição né, Agrinho, Itaú social, Sicredi, mas 

de programas mesmo só o PNBE do professor, material das olimpíadas, específico 

para escolas do campo nada ... e Arca das Letras vocês já ouviram falar, sabem de 

alguma coisa? Esse não é voltado para a escola diretamente, é mais relacionado 

com a comunidade, vocês conhecem algum projeto deles? (Geral): Não. 

(Mediadora): No trabalho pedagógico de vocês, costumam usar livros ou 

materiais didáticos  do Pronatec, Pronacampo, Complexos de estudo, até trouxe 

para vocês verem qual é, porque eu não percebi o uso desse material pelo PPP de 

vocês, porque eu notei no PPP da escola uma perspectiva de educação do campo 

muito parecida com o dos movimentos sociais, mas não menciona o uso desse 

livro aqui, vocês conhecem? Desenvolvem algum trabalho a partir dele? 

(Prof. C): Não. Nunca vi. 

(Mediadora):  Pronatec, Pronacampo, Saberes da terra, Iterra, Agrinho? 

(Prof. C): Só o Agrinho. Eu já usei, mas acho que não aqui. 

(Prof. B): Eu já usei, esse ano não, mas já usei em outros momentos.  

(Biblioteca A): O Agrinho foi designado para alguns professores eu acho. 

(Mediadora): Como assim? 

(Biblioteca A): Alguns professores participaram desse projeto, a Prof. D pegou 

né. 

(Prof. D):  Sim eu trabalhei o Agrinho com meus alunos, o núcleo oferta sabe. 

(Prof. C): Uma técnica que a gente usa é das olimpíadas de língua portuguesa, a 

gente inscreve a escola, nem sempre vinga sabe, mas utilizamos os materiais 

(ESCOLA A, 2018). 

 

O Agrinho caracteriza-se como um programa de responsabilidade social47 do sistema 

FAEP, Senar/PR e governo do estado do Paraná, de modo geral apresenta debates e reflexões 

que conectam espaços urbanos com a dinâmica social agrária, entretanto, as críticas de Rossi 

e Vargas (2017) sobre o material é pela sua abordagem que contribui para a reprodução das 

relações sociais capitalistas (ROSSI; VARGAS, 2017).  

Não pretendemos analisar materiais em nossa pesquisa, mas consideramos pertinente 

a observação das investidas estado/empresariado já que as mesmas contêm princípios 

distintos dos movimentos sociais do campo, em prol da lógica capitalista, ou seja, a adesão 

                                                           
47 Indicamos como leitura sobre o programa Agrinho e concepção de responsabilidade social: PEREIRA, 

Veninha Bortoluzzi. Concepção político-pedagógica para formação de professores do Programa Agrinho: 

do campo à cidade. Dissertação; Educação. Unicentro: Guarapuava, 2015. 
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do programa na escola demonstra um afastamento, ao menos dos professores, dos princípios 

que orientam o PPP da instituição.  

Na Escola (B) não existe, atualmente, adesão de materiais provenientes desses 

projetos de responsabilidade social, configurado na prática empresarial/estado, no entanto, a 

deficiência na disponibilização de materiais a partir do PNBE também é realçada.: 

 

(Mediadora): Vocês têm aqui no acervo, materiais específicos para o campo? 

Oriundo do MST, Senar, Agrinho, instituições mistas, privadas, entidades civis ou 

governamentais? 

(Pedagoga M) Agrinho não, porque, desde que começamos a trabalhar com a 

professora de projeto de Educação Do Campo da universidade, em 2013, foi uma 

briga imensa também com o núcleo, mas nós abolimos aqui da escola sabe, antes 

disso tinha, os professores de ciências sempre trabalhavam. Alguns outros 

materiais nós adquirimos indo em encontros, eventos, aí a gente compra sabe, mas 

alguns vieram de projetos da professora da EdoC de lá. né.  

(Mediadora): Então com os projetos vinculados à Unicentro vocês conseguem 

material? E com a SEED era só o agrinho mesmo? (Pedagoga M): A SEED 

sempre tenta implantar né, e a gente sabe que eles também recebem verba pra isso 

né, para que o agrinho seja implantado né, o núcleo no caso, todo ano eles 

oferecem, mas, aí a gente diz que não e não pegamos. 

(Mediadora): E outros materiais, de literatura, como Itaú social, vocês têm no 

acervo, participam de seleção? 

(Pedagoga M): Não. Nem do Senar, do MST temos algumas coisas que vieram 

do projeto da EdoC da Unicentro mesmo. 

(Mediadora): E para uso do educador, nós temos o PNBE professor, vocês já 

receberam materiais assim, ou de alguma outra instituição, de algum projeto 

social, seja do governo, misto, privado, material de apoio pedagógico? 

(Pedagoga M): Não né, só recebemos didáticos do MEC. 

(Prof. R): Aqui não recebi, mas eu já recebi lá em Castro. São os de capa azul, 

eles não são de literatura, mas são de como trabalhar literatura, e vem para o 

professor mesmo, tinha até a questão da publicidade aplicada na literatura, era bem 

legal, eu tenho esses livros ainda. 

 

Em 2009, com a resolução nº 7 de 20 de março, o programa PNBE deveria atender 

todas as escolas cadastradas no censo escolar, indiferente do número de matrículas, apenas 

respeitando a forma alternada de atendimento, assim, o PNBE – Professor em 2010 distribuiu 

obras de referência com orientação de ensino para cada disciplina (CIRINO, 2015), no 

entanto, nove anos após a resolução, esse material ainda não chegou na Escola (B), ou seja, 

apesar da grandiosidade desse programa, nossa pesquisa indica certa ineficiência em suas 

ações, dentre outros estudos48 que pesquisamos, também constatamos um impacto limitado 

no âmbito do fomento à leitura, principalmente pela falta de articulação do programa com 

                                                           
48 PAIVA, Jane; BERENBLUM, Andréa.  Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): uma 

avaliação diagnóstica. SCIELO Pro – posições; Campinas. v. 20. n .1. 2009. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/pp/v20n1/v20n1a10.pdf > 



195 
 

projetos que sustentem e incentive o hábito da leitura, a falta de infraestrutura para se 

desempenhar um bom trabalho com o acervo e incentivar projetos educacionais dentro desse 

espaço, problemas na distribuição do material, falha na preparação de profissionais como 

mediadores de leitura, além do baixo nível de informação sobre o programa por parte de 

gestores educacionais (CIRINO, 2015).  

As insuficiências citadas também são constatadas na esfera de nossa pesquisa. 

Abordamos em entrevista, questões que envolvem a biblioteca e formação continuada na 

área de leitura pois, os programas têm em seus objetivos formar mediadores de leitura e 

dinamizar o espaço bibliotecário, ações que configuram o planejamento da Política Nacional 

de Leitura e Escrita, além do Proler, Pró-leitura e PNBE.: 

 

(Mediadora).: E o que vocês acham da estrutura física da biblioteca, para leitura, 

por exemplo, o acervo a gente já viu que está deficitário né, mas vocês acham que 

a estrutura física é suficiente e adequada para finalidade pedagógica? 

(Prof. R).: O espaço é bom.  

(Pedagoga M).: O que a gente tem vontade de fazer e ainda não consegue nesse 

espaço, é fazer um cantinho da leitura, com tapete no chão, alguma coisa nesse 

sentido, mas é sempre assim, a gente começa a conversar com alguém, de articular 

para fazer, aí muda, e a pessoa que chega no outro ano não tem intenção nenhuma 

de colaborar para que isso aconteça, aí as ideias vão ficando na gaveta, e não 

consigo colocar em prática, essa é a vantagem de ter uma pessoa já de tempo, 

porque ela vai se familiarizando com o lugar, e o cuidado que ela tem com aquele 

espaço é diferente. 

(Mediadora).:E para encerrar, falem um pouquinho da formação continuada, na 

área de leitura, estão tendo? 

(Prof. R).: Até em julho nós tivemos sobre leitura, na semana pedagógica, aí para 

ministrar as oficinas eram professores do PDE né. E tem a Unicentro que sempre 

está fazendo alguma coisa aqui com a gente. E na área de inglês estamos tendo 

curso também, sobre textos verbais, não verbais. 
 

De uma forma geral, a coleta de informações da Escola (B) nos permite perceber que 

inexiste formação continuada para os profissionais da biblioteca com práticas que valorizem 

a formação do leitor, também compreendemos que a rotatividade de servidores na biblioteca, 

devido ao PSS, também atrapalha na efetivação de projetos de longo e médio prazo, e em 

relação à formação continuada de professores, as atividades não pareceram atrativas, além 

de não mencionarem sobre práticas ou cursos ministrados com ênfase na formação do leitor, 

nem mesmo para o ensino de literatura.  

Outra questão que também atrapalha o desenvolvimento de projetos envolvendo a 

integração biblioteca, comunidade e escola, é o transporte público, os profissionais da 

educação ficam limitados em suas ações pois não podem contar que os estudantes participem 

por mais tempo na escola, devido o transporte ser oferecido pela prefeitura, ocorrendo 
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transtornos de horários, inclusive e mais drasticamente em situações em que os alunos 

precisam estar na escola no contraturno. 

Tais dificuldades também são referenciadas pela Escola (A).: 

 

(Mediadora): Sobre formação continuada na área de linguagens, inclusive pra 

você que na biblioteca exerce o papel de mediadora de leitura, já participou de 

alguma formação na SEED, todas vocês participaram? 

(Biblioteca A): Não teve nada, acho que nem para vocês né?! (direcionando para 

as professoras) 

(Prof. C): Olha minha filha depois que o Beto Richa entrou nunca mais. 

[...] (Biblioteca A): Hoje em dia quando tem alguma coisa, a gente fica o dia 

inteiro, não lá na SEED eu falo, mas, nada te acrescenta, é muito vago, só cansaço. 

(Prof. C): Por exemplo Elisangela, o que você me diz?! Veja, uma semana tem 

sete dias, dias produtivos pelo menos cinco, nossa semana pedagógica tem apenas 

dois dias, só de leitura e preenchendo papel aqui na escola. 

(Mediadora): Como assim? 

(Prof. C): ah! Toda vez que assiste um vídeo, mesa redonda, seminário ou 

qualquer coisa aqui na escola, depois tem que preencher relatório, pra você ter 

uma ideia, na última semana pedagógica que fizemos, tivemos que engolir a seco 

sabe o quê?!!! A BNCC 

(Prof. B): Ahan!!! E nós tínhamos que interagir né, e fazíamos comentário de 

todas as séries o que estava certo, o que estava errado, olha é uma loucura, aquilo 

não existe! Você não tem noção, no 9º ano o cara escreve uma dissertação de 

mestrado de acordo com aquilo ali no papel, nem precisa de universidade, ele sai 

do 9º ano mestre já (risos) 

(Prof. C): O ensino no país depois de BNCC não sei o que vai ser. 

(Mediadora): Mas então, formação continuada na SEED não tem? 

(Biblioteca A): Sim, quando tem nós vamos, só que assim, eles colocam coisas lá 

que a gente já tá careca de saber, eu que estou aqui há dois anos e já estou careca 

de saber. 

 

Pelos diálogos percebemos que as propostas dos programas de leitura não estão se 

efetivando no contexto escolar, ao lermos sobre os objetivos, as propostas de ações e 

financiamento dos programas percebemos que os mesmos consideram a gama de estudos na 

área, e visam efetivar ações no cerne do problema. Pesquisas da década de 1980, citadas por 

Perroti (1990) já anunciavam a má qualidade da leitura literária em sala de aula tendo como 

uma das causas o despreparo do mediador, para o autor o papel do mediador, seja o professor 

ou o bibliotecário é de atrair, condicionar as crianças para os prazeres da leitura a partir de 

variadas técnicas que apelem para a exploração dos mais variados sentidos.  

Nos discursos, as formações continuadas oferecidas à esses profissionais, não 

correspondem com as prerrogativas de mediadores, animadores e articuladores de projetos 

que possam transformar a biblioteca e outros espaços escolares, em ambientes de animações 

culturais.  

Em auditoria, o Tribunal de Contas (TCU) em 2003, conclui que o programa foi falho 

em ações de monitoramento e uso dos acervos, e recomendou investimento na capacitação 
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de professores e bibliotecários. Em 2006, o tribunal constatou apenas 60% de suas 

recomendações atendidas e limitações como infraestrutura de escolas e falta de profissionais 

especializados continuaram (CIRINO, 2015). 

Ainda sobre o PNBE no contexto de escolas do campo, destacamos que o programa 

em 2013 foi ampliado com a proposta do PNBE - Temático, atendendo as bibliotecas das 

escolas públicas com obras de referência sobre diversidade, inclusão e cidadania, para 

promover o desenvolvimento de valores, práticas e interações sociais. Os temas contemplam 

as especificidades que compõe a sociedade brasileira, dentre eles: indígenas, quilombolas, 

campo, jovens e adultos, direitos humanos, sustentabilidade socioambiental, educação 

especial, relações étnico-raciais e juventude (CIRINO, 2015). Esta formatação do programa 

é englobada nas propostas do Programa Nacional de Educação Do Campo 

(PRONACAMPO) que contempla ações na área de leitura e escrita, especificamente para a 

população campesina, instituído em março de 2012 com ações específicas de apoio à EdoC 

e à educação quilombola.  

O programa é constituído por um grupo de trabalho coordenado pelo MEC/ SECADI, 

e foi estruturado a partir do Decreto nº 7.352/2010, que dispõe sobre a Política da Educação 

do Campo e Pronera. O decreto pretende ampliar e qualificar a oferta de educação às 

populações do campo e define como sujeitos da educação do campo os que produzam suas 

condições materiais de existência a partir do trabalho rural (JUNQUEIRA; BEZERRA, 

2015). Esse decreto também define os princípios da EdoC na defesa de uma educação 

específica para o campo atuante na valorização da identidade dos sujeitos e da escola e visa 

reduzir o índice de analfabetismo, fomentar a educação de jovens e adultos e garantir energia 

elétrica, água potável, saneamento básico e inclusão digital (BRASIL, 2010). 

O Pronacampo se constitui enquanto programa na forma de atender tais expectativas 

balizando um conjunto de ações voltadas ao acesso e a permanência na escola, à 

aprendizagem e à valorização do universo cultural das populações do campo, sendo 

estruturado em quatro eixos: Gestão e Práticas Pedagógicas; Formação Inicial e Continuada 

de Professores; Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional; Infraestrutura Física 

e Tecnológica (BRASIL, 2013).  

O Pronacampo contempla na área do livro o Programa PNBE – Temático. Na 

modalidade de Educação do Campo, as obras constituem referenciais para a compreensão 

do campo no contexto socioeconômico e cultural brasileiro, abordando: agroecologia; 

desenvolvimento sustentável; territorialidade; questão agrária; produção agrícola; 
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desenvolvimento econômico; história e cultura das diferentes populações do campo 

(BRASIL, 2013). 

O programa também articula o PNLD – Campo para produção e disseminação de 

materiais didáticos específicos para os sujeitos do campo, com concepção de ensino 

aprendizagem que contemple de forma contextualizada a realidade camponesa em 

consonância com os princípios das Diretrizes Operacionais da Educação do Campo na 

Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 1 de três de abril de 2002), que identifica o sujeito 

do campo com um modo próprio de vida social e de utilização do espaço, realçando a 

identidade da escola do campo. A proposta é que o material denote metodologias específicas 

voltadas à realidade do campo com conteúdos curriculares que favoreçam a interação entre 

conhecimento científico e saberes da comunidade (BRASIL, 2013). 

Ao questionarmos sobre os materiais didáticos, as escolas afirmam receber os livros 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no entanto, materiais relacionados aos 

projetos de campo, em esfera federal como o Pronacampo, Procampo e Pronatec, são poucos 

conhecidos nas escolas, vejamos as respostas dadas pela Escola (B).:  

 

(Mediadora): Material pedagógico do âmbito do Pronatec, procampo, saberes da 

terra, Iterra, vocês costumam utilizar? 

(Prof. R): Tem material do Pronatec aqui né. 

(Biblioteca S): Esse ano não recebemos nada, só o PNLD mesmo. 

(Prof. E): O dossiê temático do MST tem aqui, e tem material de agroecologia 

também, mas fica na biblioteca do professor. 

(Mediadora): E como está sendo trabalhado os complexos de estudo? Este 

material consta no PPP de vocês. 

(Prof. E): Sim a gente fazia os complexos.  

(Mediadora): Não trabalham mais?  

(Prof. R): Ahan, trabalhamos.  

 

Acreditamos que o material didático é um importante instrumento no processo de 

organização do ensino, no contexto e prisma da Educação Do Campo, materiais que 

trabalhem a realidade campesina integrando cultura e desvelamento social são primordiais 

para a educação contra hegemônica que se pretende, porém, este tipo de material representa 

apenas parte da cultura, sendo importante a atuação dos docentes como mediadores do 

conhecimento estético, político, cultural e social historicamente constituído, interagindo à 

isso os conhecimentos presentes na realidade do educando (VIEIRA, 2013). 

Na realidade das escolas pesquisadas, os materiais didáticos que compõem a 

especificidade da EdoC são de pouco acesso, sobre o material do Pronatec, destacamos , que 
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a partir do Fonec49 (2012), o programa não reconhece o protagonismo dos sujeitos do campo, 

e elabora o material para o campo ao invés de com os sujeitos da educação do campo, 

destinando os recursos do projeto ao mercado editorial. As características e elementos 

definidores dos livros didáticos são decorrentes de definições traçadas pelo MEC, a partir 

dos documentos legais que norteiam com princípios e critérios as avaliações da equipe 

técnica (BRASIL, s/d).  

O FONEC (2012) ressalta o distanciamento entre o que propõe uma política pública 

e sua operacionalidade, e exemplifica esta premissa com uma análise do PRONATEC que 

apresenta um enfoque mercantil, ou seja, o programa incentiva a formação de jovens 

trabalhadores do campo na perspectiva do agronegócio, o que não coaduna com os princípios 

fundamentais da  EdoC de formação para um modelo de desenvolvimento sustentável, que 

contribua para que pequenos agricultores possam permanecer em suas propriedades e 

produzir alimentos a partir da adoção da agroecologia.  

No III Seminário Nacional de agosto de 2015, foi realizado um balanço da conjuntura 

política e verificou-se que a mudança no conceito de desenvolvimento, culminado pelo 

consumismo, reforçou o debate de educação no viés da produtividade, pressionando o 

governo a transferir os fundos da educação pública para as iniciativas privadas de educação, 

demonstrado através do discurso de fragilidade do setor público e organizado pelo 

movimento Todos pela Educação: 

 

Estamos entre dois caminhos: o primeiro, orientado pela agenda dos reformadores 

educacionais que pressionam pela aplicação das reformas empresariais às escolas, 

organizando-as com base em metas e controle do processo produtivo, com 

procedimentos bem definidos de maneira a conduzir o resultado, já expresso no 

Plano Nacional de Educação – PNE. O segundo, que representa os/as 

trabalhadores, incluindo os/as camponeses, aposta na formação humana situada 

num quadro econômico e social e, portanto, deve ser pensada no conjunto da 

sociedade e não como uma ação específica numa escola reformada segundo a 

lógica empresarial (FONEC, 2015, p.03). 

 

Tal ideologia se evidencia no Pronacampo e o sistema de acesso às políticas via 

Programa de Ações Articuladas – PAR, que obriga municípios e estados a assumirem o 

compromisso do Todos pela Educação, restringindo a ação dos Movimentos Sociais, 

                                                           
49 Representando o sujeito coletivo de entidades ligadas aos movimentos sociais camponeses temos o FONEC 

– Fórum Nacional de Educação do Campo, criado em agosto de 2010, com a finalidade de retomar a atuação 

da Articulação Nacional, e contrapor o viés ideológico de educação pautado pelo agronegócio que se evidencia 

em projetos educacionais como Pronatec Campo, proposta do Senar (MORAES, 2014). 
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indicando que a agenda de avanços encontrou seus limites no enfrentamento a esses temas, 

o que exige uma revisão dos mecanismos até agora utilizados (FONEC, 2015). 

Segundo o Fórum, as mudanças no contexto socioeconômico internacional a partir 

da década de 1990 contribuíram para modificar o foco das políticas educacionais, pois o 

capitalismo mundial, atualmente hegemonizado pelo capital financeiro e empresas 

transnacionais que controlam o mercado mundial, e que no Brasil tem se apropriado de bens 

naturais (como terras, água, hidrelétricas, fontes de energia, minérios, usinas de etanol e da 

produção de commodities), indicam para a economia brasileira, uma aliança de classe entre 

as transnacionais, capital financeiro (bancos), empresas de comunicação e latifundiários, 

resultando em controle de mercado e perda da capacidade dos movimentos sociais em 

pressionar o Estado e o poder dos representantes do agronegócio no direcionamento da 

política atual da educação do campo (FONEC, 2012).  

Para o Fonec (2012) os Movimentos Sociais devem estar atentos às contradições 

provenientes das políticas públicas que implicam em diferenças entre políticas e ações dentro 

de uma mesma política. 

Diante desse quadro, é possível evidenciar uma posição de condensação de forças do 

governo, ou seja, atende às premissas do agronegócio, sem deixar de atender as demandas 

sociais, assim, o Estado atua por meio das políticas que adota, baseando-se no movimento 

da disputa dos projetos sociais que permeiam a sociedade, sendo este o território de 

confronto das classes a partir dos interesses antagônicos das frações de classe, o que 

evidencia a contradição e correlação de forças nas políticas formuladas.  

Não pretendemos neste estudo fazer análise do material fornecido pelos programas, 

nosso foco é verificar as circunstâncias em que as escolas do campo são atendidas e 

especificadas nos programas, e como as escolas campesinas se apropriam, articulam e 

recriam em sua prática educativa, em congruência com a perspectiva de omnilateralidade, as 

políticas públicas de fomento à leitura literária de forma que atenda seus projetos 

educacionais. Assim, o Pronacampo em nossa análise refere-se a um programa que engendra 

o PNBE e o PNLD com especificidade para os sujeitos do campo, em uma conjuntura 

política em que a edição de livros didáticos ressalta como produto de mercado de grandes 

grupos editoriais (GARCIA, 2011). 

Destacamos também um aumento expressivo de 135,61% de exemplares de livros 

juvenis produzidos e disponibilizados no Brasil, oriundos de leis de incentivo, e pelas 
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grandes vendas ao governo por meio de programas como o PNBE50, no entanto, a quantidade 

de jovens leitores não está relacionada apenas a expansão do mercado editorial e sua variada 

produção, este fenômeno vem associado também ao conjunto de outras práticas culturais que 

revitalizam a relação do jovem com a prática da leitura lúdica, ou seja, os jovens costumam 

associar-se aos fenômenos culturais que não se limitam a leitura de um livro isoladamente, 

mas a práticas sociais como a leitura compartilhada buscando identificações e coletivizando 

a fruição via redes sociais, blogs, eventos de cosplay, dentre outras ferramentas tecnológicas 

e culturais (CECCANTINI, 2016). 

Nesse contexto, Gehrke (2014) sugere a constituição da Biblioteca Escolar do 

Trabalho (BET) como contradição à lógica capitalista instituída na biblioteca escolar, assim, 

o livro e a leitura passam a ter um valor simbólico positivo, ou seja, na realidade escolar 

campesina, a valorização da cultura interligada ao espaço escolar conciliando escola e 

comunidade com o trabalho socialmente necessário, aproximam os princípios da EdoC e 

suas matrizes com a cultura escolar (FORQUIN, 1993). A proposta compreende a biblioteca 

em serviço dos atores-sujeitos, integrando todas as formas de conhecimento, seja do cientista 

ou do povo, na relação “fazer-se” acervo. Para tal o autor propõe como princípios a ocupação 

do espaço como processo de luta superando o processo de espera e posicionando os atores-

sujeitos na práxis de um trabalho escolar socialmente necessário; a resistência e luta dos 

atores-sujeitos em esfera nacional, estadual e municipal, denunciando a ineficiência das 

políticas públicas na viabilização do trabalho das bibliotecas, seja na condição do espaço, 

acervo deficitário e formação e contratação dos trabalhadores deste espaço educativo; e 

organização coletiva como práxis da cultura escolar ampliando e qualificando os trabalhos 

comuns como pesquisas, rodas de leitura, produções artísticas e outros, em trabalho 

socialmente necessário, vinculando tais trabalhos para além dos muros escolares, 

envolvendo e atribuindo significações para a comunidade e seu entorno. 

Nas concepções de Milanesi (1986) e Maroto (2009) para haver uma biblioteca no 

sentido institucional, este ambiente deve oferecer intencionalidade política e social; acervo 

e meios para sua permanente renovação; organização e sistematização; potenciais usuários 

além dos efetivos, com necessidade de informação conhecidas ou pressupostas; e espaço 

físico adequado.  

                                                           
50 É importante ter em mente a relevância das compras governamentais de livros para as bibliotecas escolares, 

considerando-se que, como demonstra a amostra contemplada pela pesquisa, 89% dos entrevistados que 

cursaram o EFII frequentaram a rede pública de ensino; e 86% dos que cursaram o EM também cursaram a 

rede pública de ensino (CECCANTINI, 2016). 
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Assim, compreendemos a biblioteca em espaço educativo como ambiente capaz de 

incorporar a dimensão da cultura, do trabalho, da auto-organização e do conhecimento, de 

forma que o usuário utilize esse espaço na ampliação de conhecimentos, convivência e 

exploração, e nesse parâmetro a biblioteca escolar, questiona a sala de aula como espaço 

único para a produção e reprodução do conhecimento, como assume a escola capitalista 

(GEHRKE, 2014). 

Percebemos que as políticas públicas de distribuição de livros estão desarticuladas 

da proposta de formação do leitor, e tem sido minimizadas pelos órgãos públicos que não 

investem com eficácia na formação de mediadores da leitura, o que em perspectiva, 

melhoraria a qualidade de ensino e o dinamismo no uso das bibliotecas, no entanto, 

parafraseando Silva (1986) a palavra escrita é necessária para a própria sobrevivência e 

atualização da humanidade em nossa atual sociedade, o que coloca a formação de leitores 

como uma responsabilidade do Estado, porém, o que o Estado nos ofereceria de leitura? 

Leitura emancipadora? Essa reflexão nos permite compreender a necessidade de 

qualificarmos a práxis pedagógica da leitura, em significação sociointeracionista 

(VYGOTSKY, 2001), na hipótese de que a compreensão do lido não resulta como produto 

da atividade de leitura, mas a atividade em si, pela qual se operam a construção dos 

conteúdos semânticos e a abordagem das unidades gráficas, se processam na compreensão e 

dialeticamente com o questionamento, análises e reflexões (FAUCAMBERT, 1997 apud 

GEHRKE, 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Consideramos a EdoC uma particularidade que ao ser analisada em seu contexto de 

desenvolvimento e nas relações engendradas pela luta de classes que ela expressa, uma 

realidade processual contraditória e complexa, o que demandou apresentarmos a concepção 

de Estado que engendrou esta pesquisa. Tal complexidade é resultado da dinâmica política, 

econômica e social, que compreendemos como fruto do protagonismo dos Movimentos 

Sociais do Campo na perspectiva de fração de classe trabalhadora, a partir das contradições 

históricas da sociedade de classe, principalmente a desenvolvida no setor agrário pela 

dinâmica do capitalismo global.  

Essa dinâmica conflituosa que tentamos esboçar ao tratar a configuração da EdoC e 

demais políticas e programas sociais, é importante para compreendermos que a educação, 

no processo de desenvolvimento do país, não foi pensada como direito de formação humana, 

mas sim como pertinente aos interesses da economia do mercado, do capital nacional e 

internacional, como demonstra a teoria do capital humano que procuramos apresentar. 

É a partir desta realidade que os Movimentos Sociais do Campo articulam em suas 

pautas a demanda por políticas públicas educacionais que reconheçam uma pedagogia 

fundamentada no trabalho do campo e sua cultura. Assim, as práticas pedagógicas, que 

admitem tais princípios, devem privilegiar os saberes da cultura local além dos 

conhecimentos historicamente constituídos, necessários inclusive para a formatação desse 

projeto de escola, no entanto, o que percebemos ao analisar as políticas educacionais para os 

sujeitos do campo, em especial no que influencia o ensino de literatura, são políticas pouco 

expressivas no que tange a subjetividade humana, que por vezes se materializa em aspecto 

conteudista, ou seja, a forma tecnocrática da escola pública convencional do campo dissipa 

a dimensão humana presente nos princípios fundantes da EdoC, cabendo ao coletivo 

empreender a materialização deste processo formador na escola. 

Esta pesquisa versou sobre o ensino de literatura na realidade campesina, que a partir 

dos princípios que orientam a Educação Do campo, pressupõe ser configurada no 

desenvolvimento da formação Omnilateral, o que contempla a formação estética e política 

do sujeito, visto que a literatura contribui no processo de emancipação humana, pois a 

passagem do senso comum à consciência crítica possibilita superar o dogmatismo e os 

condicionantes ideológicos que impedem os sujeitos de se constituírem estética e 

politicamente, assim, o letramento literário abrange pela formação do leitor, um sujeito capaz 
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de inferir em uma comunidade, manipular seus instrumentos culturais e construir um sentido 

para si e para o mundo. 

Por ser, a Educação Do Campo, permeada por elementos culturais, políticos e sociais 

que se materializam nos documentos que norteiam o projeto educacional, bem como cada 

instituição de ensino tem sua dinâmica própria de implementação das políticas macro e 

metodologia didática, observamos nos documentos norteadores da educação, a possibilidade 

de ensinar literatura por uma perspectiva sociointeracionista, já que a mesma valoriza a 

interação na aprendizagem situada em contextos históricos, sociais e culturais concretos, 

assim, o aprendizado se apropria da cultura, fornecida amplamente pela literatura e também 

vivenciada na realidade concreta, que se internaliza na consciência do estudante pela 

linguagem, em um processo comunicacional interpessoal, intrapessoal e socializado. 

Compreendemos que a arte, pela sua elaboração humanística e de essência estética, tem a 

capacidade de demonstrar a relação do homem com a sociedade em qualquer tempo e espaço, 

e com tal perspectiva teórica, a ação pedagógica ultrapassa os limites da formação 

meramente política do sujeito. 

Para adentrar na realidade factual, na expressão verídica de inferência dos 

documentos que norteiam a ação didática, verificamos sua materialidade, e também a 

materialidade de programas que pretendem fomentar a leitura, em duas escolas 

convencionais do campo que adotam os princípios da EdoC, e assim compreender como as 

instituições engendram tais demandas, e como relacionam suas atribuições na práxis 

pedagógica. 

As diretrizes formatadas para a educação do campo apresentam o pressuposto de 

valorizar a identidade do sujeito camponês integrado à cultura camponesa. Na escola 

investigada em que essa identidade é realçada com atividades que integram a cultura e o 

trabalho socialmente necessário, encontramos estudantes mais seguros com a questão de 

identidade, na contramão deste fator positivo, notamos um enfraquecimento dessas ações 

didáticas que estiveram vinculadas com os Complexos Temáticos e com a articulação de 

Núcleos Setoriais. São vários os fatores descritos como impasse para empreender os 

Complexos e dar mais vida aos Núcleos Setoriais, dentre eles, falta de recursos, 

impossibilidade de os estudantes permanecerem mais tempo na escola, transporte, 

rotatividade dos profissionais e etc. Ressaltamos que os Complexos Temáticos é um material 

produzido pelo Movimento e valoriza os princípios da EdoC bem como a prática socializada. 

Ainda na proposta de valorização cultural, procuramos observar como as escolas 

integram a cultura local com a possibilidade de democratizar a leitura do que constituímos 



205 
 

historicamente, bem como as produções próprias dos estudantes e da comunidade a partir da 

socialização. Nesse parâmetro não encontramos ações efetivas em nenhuma das escolas, mas 

extraímos das análises que os estudantes sentem o desejo de socializar suas leituras com 

ações culturais nas escolas, com projetos de animação literária e eventos culturais que 

dinamizem a biblioteca da escola. Conforme a análise empírica com os estudantes e equipe 

pedagógica, percebemos indicativos de que as bibliotecas das instituições analisadas, estão 

deslocadas de práticas socializadoras de forma que integrem atividades culturais à educação 

formal e a comunidade, ou seja, observando as práticas de uso da biblioteca, notamos que 

este espaço não alcança sua função social de promover leitores.  

Destacamos, conforme os dados obtidos e analisados, que de forma geral, os 

estudantes têm predisposição para a leitura literária, compreendem os aspectos literários para 

a compreensão do mundo, em criticidade e em fruição, também constatamos na correlação 

de dados que os alunos que se consideram leitores veem positividade na produção escrita, e 

são escritores, apesar de haver uma expressão negativa quanto as atividades propostas de 

produção escrita, ou seja, a escola do campo é terreno fértil para a promoção da leitura e 

escrita, e a interatividade de uma biblioteca escolar com os pressupostos da Biblioteca 

Escolar do Trabalho tende a integrar conteúdo formal com a promoção de leitores e com os 

princípios da EdoC. 

Sobre os hábitos de leitura literária, de forma geral, os estudantes são leitores 

parcialmente ativos, mesmo compreendendo a importância da leitura literária em seu aspecto 

cognitivo, de apreensão da realidade e como possibilidade de prazer. Os fatores que 

justificam essa falta de leitura são muitos, na escola existem poucos livros, o espaço não se 

configura como atrativo e as propostas didáticas também não chamam a atenção dos 

estudantes, porém os estudantes apreciam, de uma forma geral, as leituras orientadas pelos 

professores.  

Na entrevista com a equipe pedagógica, a falta de livros e recursos didáticos também 

aparecem como entrave de uma aula mais dinâmica, fatos que as equipes pedagógicas tentam 

suprir como podem, inclusive de forma particularizada emprestando livros pessoais ou de 

outras instituições, no entanto, ao analisar a enquete respondida pelos estudantes com o 

diálogo dos professores, a insatisfação redunda na dinâmica das aulas, professores descontes 

com a interatividade dos alunos, e estudantes insatisfeitos com as práticas focais como 

fichamento e apresentação, ou seja, existe um descompasso entre as concepções teórico-

metodológicas e práticas efetivas. 
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Ao analisar sobre a compreensão da obra lida, a interatividade entre livro e leitor, os 

estudantes sinalizam que compreendem suas leituras, porém, sentem falta de dialogar, de 

oralizar, compartilhar as leituras que efetivam para inclusive compreender de forma mais 

global o que foi lido, demonstrando assim a importância da prática socializada e a função 

dialógica e dialética do texto, no entanto, na entrevista com a equipe pedagógica, os 

professores sinalizam que os estudantes não são muito receptivos, não interagem com a 

proposta didática, inclusive na apresentação da obra, ou seja, nesse quesito, notamos uma 

incompatibilidade da ação pedagógica com a ruptura e ampliação do horizonte de 

expectativas dos estudantes, portanto cabe aqui uma reflexão: As atividades sugeridas de 

apresentação da obra lida, permite que o leitor estabeleça relações confrontando a 

representação de mundo do autor com a representação de mundo do estudante? Este 

momento oportuniza que o leitor encaixe o texto literário dentro de seu horizonte de valores, 

a fim de que a obra confirme ou perturbe esse horizonte? Compreendemos na teoria do 

método recepcional que o sentido da obra está na recepção do leitor em relação à obra, assim 

a centralidade da prática educativa está na leitura, em Bakhtin também compreendemos a 

premissa de leitor receptor, no entanto, a ênfase dada pelo autor é na fruição como 

desencadeadora da cognição, nesse sentido, as atividades propostas permitem que os 

estudantes interajam, exprimam seus sentimentos em relação à obra? Tais atividades não 

estão focadas demasiadamente no autor minimizando as ações subjetivas? As produções 

escritas permitem subjetividade ou apenas descreve, narra e analisa determinadas obras? Em 

nossa análise não podemos afirmar tais pontualidades pois não observamos as ações 

didáticas em curso, porém podemos afirmar que os estudantes estão ávidos por atividades 

socializadoras, tal afirmação decorre da investigação que fizemos em que os mesmos 

admitem apreciar textos literários, são receptivos à todos os gêneros e gostariam de 

conversar sobre suas leituras. 

Na família e comunidade o hábito de leitura é pouco evidenciado, não existe uma 

cultura sedimentada na apropriação do objeto livro como dar e receber obras de presente, ler 

antes de dormir, dentre outras possibilidades. Não buscamos justificativas para esses fatores 

em nosso instrumento de análise, contudo, algumas características apareceram, como falta 

de energia elétrica, impossibilidade de participar de centros de leitura ou eventos devido a 

distância, estrada precária, ou seja, as ações governamentais, em diferentes setores, são 

deficitárias e não colaboram com a promoção de leitores. 

O acesso aos livros fora da escola também são fatores de entrave para a equipe 

pedagógica, as atividades de levar os alunos para algum evento cultural ou biblioteca pública 
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esbarram em dificuldades financeira e de locomoção, entretanto, a equipe pedagógica busca 

superar esses limites como podem, com a finalidade de ampliar a leitura de mundo dos 

alunos. 

Em relação aos programas de fomento à leitura, identificamos um crescente 

desenvolvimento e ampliação dos mesmos, porém, não abrangem as especificidades e 

necessidades da educação formal que integre os princípios da EdoC. Atualmente iniciou-se 

um processo de articulação de projetos e programas que, teoricamente, reúne ações que 

estavam dispersas e fragmentadas em torno do livro, leitura e biblioteca, essa proposta 

materializa-se no plano de política de Estado com o PNLE, com propostas amplas de 

formação de leitores em nível qualitativo, que na escola caracteriza-se por projetos de 

formação continuada, distribuição de obras e fomento na constituição de acervos. 

 Na particularidade da realidade que analisamos, não encontramos profissionais 

formados em licenciaturas que contemple o dinamismo do campo, nem mesmo formação 

continuada que qualifique os profissionais no prisma da EdoC, essa falta também é percebida 

no âmbito de qualificar os mediadores de leitura, seja com o profissional professor ou 

bibliotecário, o que na práxis pedagógica representa uma deficiência no saldo da prática 

social, que aqui contemplamos como uma práxis que privilegia a perspectiva educacional da 

EdoC, o sociointeracionismo e a pedagogia histórico-crítica, ou seja, a prática pedagógica 

que visualizamos, principalmente no âmbito do ensino médio, afasta-se da proposta 

formativa progressista, redunda em um tradicionalismo pedagógico em que os aspectos de 

formação integral atribuída a Omnilateralidade, dá lugar ao pragmatismo e utilitarismo no 

ensino da literatura. Salta aos olhos a necessidade de políticas públicas eficazes no âmbito 

da literatura, que forneça estrutura física e material, além de base pedagógica que contemple 

a formação estética, política e cultural em sintonia com os princípios da EdoC, bem como 

com os princípios das políticas de fomento à leitura literária que tramitam nos pressupostos 

da leitura culturalizada e socializada. 

Dentro deste percurso de análise que efetivamos, buscamos abordar estratégias no 

estabelecimento de metas educacionais que contribuam com a formação dos estudantes do 

campo, indicamos à exemplo, a Biblioteca Escolar do Trabalho, práticas sociais de leitura, 

projetos de leitura que dinamizem a biblioteca como ambiente cultural e socializador e 

leituras compartilhadas, valorizando assim a interação dialógica e função social da leitura 

baseados na teoria da literatura.  

A partir das análises efetuadas, constatamos que os programas de distribuição de 

livros literários, em nossa amostra, não estão satisfazendo às necessidades educacionais, e 
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como forma de suprir tais necessidades as escolas buscam materiais em outras escolas, 

emprestam aos alunos livros pessoais e também buscam fontes como Itaú Social, Sicredi e 

Olimpíadas da Língua Portuguesa. Em uma das escolas investigadas também presenciamos 

o uso do Agrinho, um material didático oposto aos pressupostos da EdoC, ou seja, denota 

que precisamos fortalecer nossos princípios nas escolas convencionais do campo, é uma luta 

que não se acaba pela conquista de política de Estado, ao contrário, a política de Estado 

marca um passo dado, uma batalha vencida, porém se não solidificarmos nossos princípios 

dentro das escolas, efetivando nossa pedagogia, a política se torna vazia. 

Assinalamos portanto, a necessidade de continuar valorizando e lutando pelos cursos 

superiores em Educação Do Campo; cobrar a efetivação de formação continuada propostas 

nas políticas e programas de leitura com olhar voltado à realidade, cultura e pressupostos 

metodológicos do campo; provocar o coletivo de educadores para que utilizem os materiais 

produzidos no âmbito da educação do campo proveniente dos movimentos sociais, à 

exemplo os Complexos de Estudos que como observamos apresenta propostas com práticas 

sociais na concepção de leitura, e outros materiais produzidos no âmbito do Saberes da Terra 

ou de sujeitos coletivos que compõem a esfera da EdoC, que são amplamente produzidos, 

porém, pouco acessados, pelo que evidenciamos na realidade educacional investigada; no 

campo cultural e familiar ainda é necessário criar estratégias para que as políticas, projetos 

e programas de fato atendam as comunidades e assim modificar factualmente os indicadores 

de competências linguísticas que apontam desfavoravelmente na equalização das diferenças 

entre campo e cidade, e por fim, ampliar as possibilidades de leitura e transformação pela 

leitura, que ainda carecem ser despertadas como resposta, como contradição à lógica 

capitalista impregnada na estrutura formal da escola.  

A partir das análises sobre a temática entendemos que os aspectos da leitura crítica, 

ou leitura emancipadora, que contemple fruição e desvelamento social a partir da obra 

literária, na conjuntura de políticas macros de fomento à leitura, tem seus limites configurado 

em ações genéricas que não contemplam a especificidade do campo. O estudo demonstra 

que as políticas públicas educacionais e de fomento à literatura são incipientes na realidade 

concreta do estudante do campo na aproximação dos mesmos com a estética literária, não 

asseguram, portanto, o acesso dos estudantes aos bens culturais historicamente constituídos 

ficando apenas a cargo dos profissionais da escola, em meio a todos os limites estruturais e 

pedagógicos, a formação do sujeito leitor, que na contradição desse assistencialismo frágil 

do Estado, se desdobra e visa superar os limites impostos conforme lhes é possível. 

Percebemos ações assistencialistas quanto ao acervo e ações frágeis e sistemáticas que não 
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contemplam o espaço da biblioteca escolar como dínamo cultural e incipiência também nas 

formações continuadas dos profissionais mediadores de leitura.  
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APÊNDICE A: Pesquisa sobre perfil hábitos leitores dos estudantes do campo  
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE: Projeto Patrimônio Cultural e Ambiental na Região Centro-

Sul do Paraná. Coordenado por: Profa. Dra. Cecília Hauresko e Profa. Dra. Marquiana de Freitas Villas Boas Gomes 

Pesquisa - PERFIL SOBRE HÁBITOS LEITORES – Coord. Prof. Dr. Cláudio Mello 

Identidade: Minha escola é colégio Estadual do Campo: 1) A          2) B 

1. Minha idade é: ___ anos 

2. Eu me identifico como sendo do gênero: 1) Masculino    2) Feminino    3) Outros 

3. Eu estudo no  ____° ano 

4. Estou cursando esta série pela: ____ª  vez 

5. Eu:  1) estudo    2) estudo e trabalho 

 Identidade / sociabilidade da leitura literária DISCORDO      →      CONCORDO 

6.  Eu me identifico como um sujeito do campo  1 2 3 4 5 

7.  Meus amigos pensam que eu sou um bom leitor 1 2 3 4 5 

8.  Meus amigos pensam que ler é divertido 1 2 3 4 5 

9.  Eu conto para meus amigos sobre os bons livros que eu leio 1 2 3 4 5 

10.  Eu convivo com pessoas que gostam de ler literatura 1 2 3 4 5 

11.  Pessoas que leem bastante são interessantes 1 2 3 4 5 

 Hábitos de Leitura Literária      

13. Eu leio textos literários com frequência 1 2 3 4 5 

14. Eu frequento a biblioteca pública municipal (não é a biblioteca escolar) 1 2 3 4 5 

15. Costumo receber livros de presente 1 2 3 4 5 

16.  Costumo ler literatura fora da escola 1 2 3 4 5 

17.  Costumo ler literatura antes de dormir  1 2 3 4 5 

18.  No último ano eu li vários livros de literatura 1 2 3 4 5 

19.  Eu tenho vários livros de literatura em minha casa 1 2 3 4 5 

20.  Em minha infância, adultos me contavam histórias antes de eu dormir 1 2 3 4 5 

21.  Atualmente, meus pais, ou os responsáveis por mim, leem literatura 1 2 3 4 5 

 Leitura literária na Escola      

22.  Meu professor costuma me perguntar sobre o que eu tenho lido 1 2 3 4 5 

23.  Meu professor usa textos literários em sala de aula 1 2 3 4 5 

24.  Meu professor pede para fazer leitura literária em casa 1 2 3 4 5 

25.  Utilizo com frequência a biblioteca da escola 1 2 3 4 5 

26.  Gosto de emprestar e ler os livros da biblioteca da escola 1 2 3 4 5 

27.  Existem atividades de animação da leitura literária na biblioteca da escola 1 2 3 4 5 

 Compreensão da Leitura Literária      

28.  Eu leio tão bem como meus amigos 1 2 3 4 5 

29.  Durante minhas leituras, tenho bom nível de compreensão do texto 1 2 3 4 5 

30.  Quando meu professor me pergunta sobre o que eu li, eu sei responder 1 2 3 4 5 

31.  Quando um grupo fala sobre histórias, eu exponho minhas ideias 1 2 3 4 5 

32.  Tenho facilidade para ler em voz alta 1 2 3 4 5 

 Preferências Literárias      

33.  Eu gosto de ler textos literários 1 2 3 4 5 

34.  Passar o tempo em bibliotecas é algo prazeroso 1 2 3 4 5 

35.  Dedicar-se à leitura de textos literários é algo importante 1 2 3 4 5 

36.  As leituras que meu professor utiliza em sala de aula são interessantes 1 2 3 4 5 

37.  Eu gostaria de ler mais textos literários 1 2 3 4 5 

38.  Eu gosto de ouvir histórias contadas por outras pessoas 1 2 3 4 5 

39.  Gosto de receber livros de presente 1 2 3 4 5 

40.  Dentre todos os textos (bíblia, revista, etc), os literários são meus favoritos 1 2 3 4 5 

41.  Minha atividade de lazer preferida é a leitura literária 1 2 3 4 5 

42.  Eu gosto de poesias 1 2 3 4 5 

43.  Eu gosto de contos (histórias curtas) 1 2 3 4 5 

44.  Eu gosto de romances (histórias longas) 1 2 3 4 5 

45.  O mais importante de ler literatura é para ter prazer 1 2 3 4 5 

46.  O mais importante de ler literatura é para conhecer e criticar o mundo 1 2 3 4 5 

47.  Eu gosto de escrever literatura 1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B: Instrumento de apoio ao entrevistador. 

 

Orientações para aplicação dos questionários sobre hábitos leitores. 

1 DISCORDO TOTALMENTE 

2   DISCORDO PARCIALMENTE 

     3   NEM CONCORDO NEM DISCORDO 

     4   CONCORDO PARCIALMENTE 

     5   CONCORDO TOTALMENTE 

 

Mesmo quando o aluno NÃO SABE, ele deve supor e escolher uma alternativa, 
de 1 a 5. 
 
Para questões de frequência (13;15;16;17;20;21;27) 
 
1 = nunca 
2 = raramente 
3 = de vez em quando, não tão raro 
4 = bastante 
5 = sempre  
 
Em questões quantitativas (11;18;19) 
 
1 = nada ou zero 
2 = 1 ou 2 
3 = 3 
4 = 4 
5 = 5 ou mais 

Em questões de medidas temporais (14; 25) 
 
 1 = nunca 
 2 = Menos de uma vez ao mês 
 3 = Uma vez ao mês 
 4 = Ao menos uma vez/quinze dias 
 5 = Ao menos uma vez por semana 

 
TEXTO LITERÁRIO: 
Não tem compromisso com a verdade factual. 
SIM possui forte preocupação com a forma (estética, beleza). 
Toda obra, indiferente se ação, etc, é romance. 
Bíblia não é romance, é texto sacro. 
Bibliotecas também se refere por Centro Cultural (tendo relações com leitura). 
Sujeito do Campo é aquele que vivencia a cultura camponesa, tem do campo sua 
fonte de renda. 
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APÊNDICE C: Tabulação dos dados. 

      F% Frequência Relativa Percentual   

      FABS - Frequência Absoluta   

  Mediana Moda DT DP NC/ND CP CT TOTAL 

Eu me identifico como 
sujeito do campo? 

5,00 5 

63 
 

20,70% 

12 
 

 3,90% 

22 
 

 7,20% 

31 
 

10,20% 

175 
 

57,40% 
303 

Meus amigos pensam que 
eu sou um bom leitor? 

3,00 1 

78 
 

25,60% 

35 
 

11,50% 

67 
 

22,00% 

51 
 

16,70% 

72 
 

23,60% 
303 

Meus amigos pensam que 
ler é divertido? 

3,00 1 

88 
 

28,90% 

48 
 

15,70% 

54 
 

17,75% 

48 
 

15,70% 

64 
 

21,00% 
302 

Eu conto para meus amigos 
sobre os bons livros que 
leio? 

2,00 1 

126 
 

41,30% 

30 
 

 9,80% 

29 
 

 9,50% 

25 
 

 8,20% 

95 
 

31,10% 
305 

Eu convivo com pessoas 
que gostam de ler 
literatura? 

4,00 5 

56 
 

18,40% 

49 
 

16,10% 

37 
 

12,10% 

48 
 

15,70% 

115 
 

37,70% 
305 

Pessoas que leem bastante 
são interessantes? 

5,00 5 

9 
 

 3,00% 

7 
 

 2,30% 

27 
 

 8,90% 

37 
 

12,10% 

224 
 

73,40% 
304 

Eu leio textos literários com 
frequência? 

3,00 2 

46 
 

15,10% 

78 
 

25,60% 

72 
 

23,60% 

43 
 

14,10% 

65 
 

21,30% 
304 

Eu frequento a biblioteca 
pública municipal 

1,00 1 

238 
 

78,00% 

27 
 

 8,90% 

11 
 

 3,60% 

10 
 

 3,30% 

18 
 

5,90% 
304 

Costumo receber livros de 
presente 

1,00 1 

201 
 

65,90% 

27 
 

 8,90% 

26 
 

 8,50% 

13 
 

 4,30% 

38 
 

12,50% 
305 

Costumo ler literatura fora 
da escola 

3,00 5 

64 
 

21,00% 

52 
 

17,00% 

48 
 

15,70% 

41 
 

13,40% 

97 
 

31,80% 
302 

Costumo ler literatura antes 
de dormir 

1,00 1 

190 
 

62,30% 

32 
 

10,50% 

24 
 

 7,90% 

17 
 

 5,60% 

41 
 

13,45% 
304 

No último ano eu li vários 
livros de literatura 

3,00 2 

59 
 

19,30% 

81 
 

26,60% 

40 
 

13,10% 

44 
 

14,40% 

78 
 

25,60% 
302 

Eu tenho vários livros de 
literatura em minha casa 

3,00 1 

100 
 

32,80% 

47 
 

15,40% 

27 
 

 8,90% 

28 
 

 9,20% 

100 
 

32,80% 
302 
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Em minha infância, adultos 
contavam histórias antes de 
eu dormir 

2,00 1 

130 
 

42,60% 

25 
 

 8,20% 

40 
 

13,10% 

37 
 

12,10% 

72 
 

23,60% 
304 

Atualmente, meus pais, ou 
responsáveis por mim, leem 
literatura? 

1,00 1 

178 
 

58,40% 

39 
 

12,80% 

30 
 

 9,80% 

19 
 

 6,20% 

39 
 

12,80% 
305 

Meu professor pergunta 
sobre o que eu tenho lido 

3,00 5 

91 
 

29,80% 

36 
 

11,80% 

39 
 

12,80% 

33 
 

10,80% 

105 
 

34,40% 
304 

Meu professor usa textos 
literários em sala de aula? 

5,00 5 

7 
 

 2,30% 

15 
 

 4,90% 

31 
 

10,20% 

55 
 

18,00% 

196 
 

64,30% 
304 

Meu professor pede para 
fazer leitura literária em 
casa 

5,00 5 

43 
 

14,10% 

12 
 

 3,90% 

32 
 

10,50% 

44 
 

14,40% 

173 
 

56,70% 
304 

Utilizo com frequência a 
biblioteca da escola 

3,00 5 

47 
 

15,40% 

61 
 

20,00% 

68 
 

22,30% 

54 
 

17,70% 

72 
 

23,60% 
302 

Gosto de emprestar e ler os 
livros da biblioteca da 
escola 

4,00 5 

48 
 

15,70% 

39 
 

12,80% 

36 
 

11,80% 

41 
 

13,40% 

138 
 

45,20% 
302 

Existem atividade de 
animação da leitura literária 
na biblioteca da escola 

2,00 1 

130 
 

42,60% 

41 
 

13,40% 

40 
 

13,10% 

22 
 

 7,20% 

69 
 

22,60% 
302 

Eu leio tão bem como meus 
amigos? 

3,00 5 

61 
 

20,00% 

33 
 

10,80% 

65 
 

21,35% 

63 
 

20,70% 

83 
 

27,20% 
305 

Durante minhas leituras, 
tenho bom nível de 
compreensão do texto? 

5,00 5 

9 
 

 3,00% 

26 
 

 8,50% 

42 
 

13,80% 

75 
 

24,60% 

153 
 

50,20% 
305 

Quando meu professor 
pergunta sobre o que eu li, 
eu sei responder? 

5,00 5 

8 
 

 2,60% 

32 
 

10,50% 

29 
 

 9,50% 

69 
 

22,60% 

166 
 

54,40% 
304 

Quando um grupo fala 
sobre histórias, eu exponho 
minhas ideias? 

4,00 5 

66 
 

21,60% 

31 
 

10,20% 

50 
 

16,40% 

44 
 

14,40% 

112 
 

36,70% 
303 

Tenho facilidade para ler 
em voz alta 

5,00 5 

34 
 

11,10% 

18 
 

 5,90% 

21 
 

 6,90% 

40 
 

13,10% 

190 
 

62,30% 
303 

Eu gosto de ler textos 
literários? 

4,00 5 

34 
 

11,10% 

26 
 

 8,50% 

47 
 

15,40% 

50 
 

16,40% 

147 
 

48,20% 
304 

Passar o tempo em 
biblioteca é algo prazeroso? 

4,00 5 

67 
 

22,00% 

42 
 

13,80% 

42 
 

13,80% 

47 
 

15,40% 

106 
 

34,80% 
304 
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Dedicar-se à leitura de 
textos literários é algo 
importante? 

5,00 5 

2 
 

 0,70% 

6 
 

 2,00% 

11 
 

 3,60% 

36 
 

11,80% 

250 
 

82,00% 
305 

As leituras que meu 
professor utiliza em sala de 
aula são interessantes? 

5,00 5 

9 
 

 3,00% 

17 
 

 5,60% 

43 
 

14,10% 

71 
 

23,30% 

165 
 

54,10% 
305 

Eu gostaria de ler mais 
textos literários? 

5,00 5 

34 
 

11,10% 

14 
 

 4,60% 

33 
 

10,80% 

50 
 

16,40% 

173 
 

56,70% 
304 

Eu gosto de ouvir histórias 
contadas por outras 
pessoas? 

5,00 5 

19 
 

 6,20% 

5 
 

 1,60% 

12 
 

 3,90% 

25 
 

 8,20% 

243 
 

79,70% 
304 

Gosto de receber livros de 
presente 

4,00 5 

66 
 

21,60% 

20 
 

 6,60% 

35 
 

11,50% 

39 
 

12,80% 

144 
 

47,20% 
304 

Dentre todos os textos 
(bíblia, revista, etc.), os 
literários são meus favoritos 

5,00 5 

36 
 

11,80% 

23 
 

 7,50% 

49 
 

16,10% 

43 
 

14,10% 

154 
 

50,50% 
305 

Minha atividade de lazer 
preferida é leitura literária 

1,00 1 

155 
 

50,80% 

43 
 

14,10% 

38 
 

12,50% 

41 
 

13,40% 

28 
 

9,20% 
305 

Eu gosto de poesia 5,00 5 

25 
 

 8,20% 

21 
 

 6,90% 

35 
 

11,50% 

56 
 

18,40% 

165 
 

54,10% 
302 

Eu gosto de contos 
(histórias curtas) 

5,00 5 

25 
 

 8,20% 

17 
 

 5,60% 

30 
 

 9,80% 

47 
 

15,40% 

185 
 

60,70% 
304 

Eu gosto de romances 
(histórias longas) 

5,00 5 

57 
 

18,70% 

19 
 

 6,20% 

33 
 

10,80% 

39 
 

12,80% 

157 
 

51,50% 
305 

O mais importante de ler 
literatura é para ter prazer 

4,00 5 

37 
 

12,10% 

31 
 

10,20% 

55 
 

18,00% 

69 
 

22,60% 

113 
 

37,00% 
305 

O mais importante de ler 
literatura é para conhecer e 
criticar o mundo 

5,00 5 

28 
 

 9,20% 

19 
 

 6,20% 

33 
 

10,80% 

51 
 

16,70% 

173 
 

56,70% 
304 

Eu gosto de escrever 
literatura 

4,00 5 

69 
 

22,60% 

41 
 

13,40% 

42 
 

13,80% 

58 
 

19,00% 

95 
 

31,10% 
305 
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APÊNDICE D: Instrumento norteador da entrevista em grupo focal. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 

Projeto Patrimônio Cultural e Ambiental na Região Centro-Sul do Paraná e Dissertação de Mestrado. 

Acadêmica: Elisangela Souza. 

Pesquisa em grupo focal: A Práxis educativa e os programas de leitura que se efetivam na Escola 

 

A proposta desta pesquisa é analisar a difusão da leitura literária em escolas campesinas a 

partir das políticas públicas que engendram sua materialidade, e para tal, precisamos conhecer as 

condições concretas de produção da leitura.  

O objetivo deste estudo é investigar as políticas públicas de fomento à leitura, 

principalmente literária, e as possibilidades e limites de as Escolas do Campo apropriarem-se dos 

programas e projetos vigentes, articulando-as em sua proposta formativa. Devemos considerar que a 

escola, como instituição social, ao implementar uma política interpreta e a reelabora pois o processo 

de implementação possui elementos próprios da dinâmica institucional, relacionada à perspectiva 

dos sujeitos que ali se inserem, e relaciona-se também com o contexto sócio – cultural da 

comunidade, um campo de estudo dinâmico com diferentes particularidades, o que define a 

necessidade de analisar como se caracteriza a materialização das políticas públicas de fomento à 

literatura nas escolas e quais suas influências na prática educativa. 

Na análise empírica a proposta busca compreender como as escolas engendram os projetos 

e programas de fomento a leitura literária, e sua relação com as práticas de leitura, ou seja, as formas 

pelas quais esse ato é conduzido no contexto escolar, no intuito de observar o processo de 

concretização da formação política e estética do sujeito a partir da literatura. 

 
ROTEIRO PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE 

Esta entrevista será gravada, por isso peço que os respondentes se apresentem com nome e 

atuação na escola. 

Categoria de análise: ambiente e funcionamento 

A biblioteca escolar é fruto de algum projeto ou programa relacionado à leitura? (ex: arca das letras; 

PNBE, uma biblioteca em cada munícipio, etc.) 

A escola recebe recursos para manutenção ou compra de materiais para a biblioteca de algum 

programa de fomento à leitura? 

A estrutura física do ambiente utilizado para leitura e acervo são suficientes e adequados aos 

objetivos pedagógicos? Conseguem utilizar a Internet com os alunos para atividades de leitura 

literária? 

Existem no acervo bibliotecário, livros ou outros materiais específicos para o campo, oriundos de 

projetos de instituição mista ou privada? (ex: MST, Itaú Social, Senar – Agrinho, fundação 

observatório do livro, etc.) 

A escola utiliza livros didáticos e literários para uso do educador e do educando oriundos de 

organizações governamentais, ONGs, mista e/ou privadas? (Ex: periódicos, obras de referência, 

mídia digital, normalmente distribuído pelos programas PNBE temático e literário, PNLD – 

professor, curso sistema pergamum, ou entidades como MST; Souza Cruz; Assessoar; Fetraf@, Itaú 

Social, Senar – Agrinho, fundação observatório do livro, etc.) 

A biblioteca dispõe de materiais produzidos pelos estudantes? 

Como é a integração em trabalhos dos professores de língua portuguesa e bibliotecário (mediador de 

leitura)? Comentem um pouco sobre os trabalhos constituídos desta parceria.  

Comentem sobre atividades marcantes que envolveram comunidade e biblioteca. 

Categoria de análise: Sociabilidade da leitura literária. 

Comentem sobre os projetos de animação literária dentro da sala de aula, desenvolvidos por 

professores, e atividades que foram socializadas no conjunto escolar (projetos pedagógicos, 

produções socializadas dos estudantes) 

Já houve algum projeto relacionando leitura literária de forma interdisciplinar? (ex: literatura e 

história; literatura e complexos temáticos.) Se houve comente sobre. 

Descreva as atividades de leituras ou de animações literárias desenvolvidas por núcleos setoriais ou 

grêmio estudantil, (ex: feira de livros, contação de histórias, círculo de leitura). 
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A escola já participou ou participa de eventos externos na área de leitura com os estudantes? Essas 

ações contam com apoio financeiro de algum órgão? (ex: concurso cultural de redação; participação 

em caravanas culturais; visitas em espaços culturais como feiras de livros ou bibliotecas, etc.) 

A escola participa de algum projeto que contemple leitura, principalmente literária, ofertado pelo 

município, estado, federação ou entidades sociais? (Ex: Mais educação, ações do Iterra, procampo, 

etc). 

A escola recebe verbas para projetos escolares específicos da área de leitura e literatura?  

 

Categoria de análise: Leitura literária na SALA DE AULA 

Existe algum momento dedicado apenas para a leitura literária? 

As atividades que abrangem literatura envolvem a leitura da obra ou apenas fragmentos da mesma? 

Comentem um pouco sobre as atividades mais comuns de leitura literária. (ex: fichamento das obras; 

análise histórica; gêneros do discurso; atividades gramaticais com a obra; análise política e estética 

da obra; etc.) 

Os estudantes, a pedido do professor, costumam usar a biblioteca frequentemente para pesquisas ou 

leituras? 

Conseguem, apesar da grade curricular, fazer com que os estudantes leiam literatura por fruição, sem 

precisar direcionar a obra que será lida?  Como os estudantes reagem e interagem com as atividades 

propostas de leitura literária? 

Existem dificuldades de trabalhar com projetos literários a longo e médio prazo? Por que? (Troca 

constante de professores, falta de interesse dos estudantes, etc)   

Categoria de análise: Formação profissional 

Já houve, nesta escola, algum projeto de formação continuada na área de linguagens? Contemplava 

aspectos da leitura literária? (Comentem se foi ofertada pelo município, estado ou federação, ou em 

envolvimentos com faculdades particulares e públicas (ex: SEED, SEEC, MINC, UNICENTRO,etc). 

Nesta escola já participaram de algum projeto de formação continuada na área de linguagens 

ofertadas por entidades não governamentais? (Ex: MST, Senar, Assessoar, Fetraf@, etc). 

Utilizam no trabalho pedagógico, materiais de apoio ou livros do âmbito do PRONATEC, 

PROCAMPO – Saberes da Terra e/ou Iterra? 

Conhecem e utilizam os complexos temáticos desenvolvidos pelo movimento educacional do MST? 

(PLANO DE ESTUDOS) Comentem sobre como desenvolvem o trabalho a partir deste material. 

Gostariam de expressar mais alguma informação que não tenha sido contemplada e possa ser útil no 

desenvolvimento desta pesquisa? 
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APÊNDICE E: Transcrição da entrevista em grupo focal da Escola (A).  
 
(mediadora) Bom dia. Esta entrevista está sendo gravada e será utilizada como material de 
pesquisa como vocês já estão sabendo, sendo assim gostaria de iniciar com a apresentação de 
vocês dizendo o nome, quanto tempo atua nesta escola, formação, e em que área atuam por favor.  
 
Prof. B: Bom dia, Eu sou a professora B51, minha formação é letras literatura na Unicentro e trabalho 
aqui já faz 13 anos, e sou concursada. 
 
Biblioteca A: Meu nome é Biblioteca A, trabalho na biblioteca há dois anos, sou formada em 
secretariado executivo da Unicentro. 
 
Prof. C: Eu sou a professora C, também sou formada em letras pela Unicentro é o primeiro ano que 
estou trabalhando aqui. Também sou concursada. Mas já fiz estágio aqui nesta escola, entorno dos 
anos 90, e esta não é a minha primeira escola do campo, já trabalhei em outra cidade em escola do 
campo. 
 
Prof. D:Eu sou a professora D, trabalho nesse colégio aqui já faz 14 anos, sou formada em letras 
pela Unicentro. 
 
(mediadora): Hoje vocês estavam me contando sobre o acervo da biblioteca, e me contaram que 
quando precisam de livro, que às vezes acontece da gente precisar de algum material e tenta de 
alguma forma dialogar com a escola para ver se consegue comprar os materiais, vocês têm essa 
dinâmica? 
 
(Prof. B): Conseguimos, a gente fez um trabalho com o “pequeno príncipe” este ano, foi adquirido 
40 volumes. 
 
(mediadora): Esse trabalho foi de algum projeto? 
 
Prof. B:  Foi um projeto com os sétimos anos do pequeno príncipe, e aí a turma toda lia em sala de 
aula, fizemos leitura compartilhada,  pegávamos alguns pedacinhos das aulas, alguns minutos né, 
não muito porque se torna maçante e tem um currículo para cumprir, então em 10 15 minutos eles 
faziam a leitura, comentávamos e para finalizar nós fizemos as maquetes, eles escolheram o 
capítulo que mais gostaram, montaram os grupos, e fizemos uma maquete, mas claro também 
fizemos ficha de leitura, de forma mais tradicional, também assistiram o filme do pequeno príncipe, 
e finalizamos com uma exposição no saguão da escola das maquetes. Então todos leram a mesma 
obra, e aí precisamos dos 40 volumes, nós fizemos algumas trocas de horário para garantir que 
todos os sétimos anos lessem a mesma obra, e nisso ocorreu muita interação entre os alunos. 
 
(mediadora): professora, e como a senhora sentiu a recepção dos alunos com esta atividade? 
 
(Prof. B) Assim... cada turma tem um jeito né, eu tinha uma expectativa sabe, mas verifiquei que 
eles gostaram muito, então atendeu minha expectativa, só que assim... aquela leitura compartilhada 
né, e sempre conversando e dialogando sabe, não deu para deixar assim uma leitura solta, eles 
leram o capítulo e pronto tal, então eu senti a necessidade de conversar sempre ali com eles sobre 
o que leram e o que entenderam. 
 
(mediadora): Você quis que eles se expressassem foi isso? 
 
(Prof. B) Isso... porque uma vez eles leram, assim, corrido sem comentários, havia faltado um 
professor né, então eles ficaram lendo um capítulo, aí quando eu retornei, perguntei né, pra fazer 
um flash back do que haviam lido, e aí nossa... ficou bem... bem solto, aí ficou confirmado, naquela 
obra, com aquelas turmas, após a leitura era necessário sempre, que após a leitura, fazer um diálogo 
e deixar eles se expressarem um pouquinho, senão, passava batido muitas coisas que eles não 
tinham entendido, porque o “Pequeno Príncipe”, talvez em virtude da obra em si né, “O Pequeno 
Príncipe” é uma fábula, então cada planeta tinha um todo, um significado daí que a gente deu mais 
atenção nisso. 

                                                           
51 Suprimimos os verdadeiros nomes em respeito a preservação da identidade dos respondentes. 
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(mediadora): De trazer a subjetividade da obra, e a própria fruição literária, isso?! 
 
(Prof. B): Exatamente... foi isso, essa foi a parte principal, o objetivo mesmo. 
 
(mediadora): E aí conseguiu captar as crianças na obra? 
 
(Prof. B): Aí nossa, aí deu certo aí, mas... na ficha de leitura... ela ficou um pouco né?! porque aí 
tinha outras questões ali né, quando fomos passar  no papel, porque na ficha a gente pede resumo, 
pede outras coisas também, então a grande sacada foi a fruição mesmo, o prazer ali da leitura, da 
conversa, do diálogo aí depois fechar com a maquete, então o que eu percebi... a ficha de leitura 
tradicional, ela ficou em último plano... 
 
(mediadora): Que seria a parte avaliativa? 
 
(Prof. B): Exatamente... lógico que a maquete também, tudo, inclusive a gente trabalhou com a 
professora de artes, então houve interdisciplinaridade, até porque não havia tempo hábil para fazer 
a maquete em casa, sozinho, então eles tiveram sempre uma orientação, fizeram na escola... 
porque assim , tinha uma turma que era um pouco mais lenta sabe, até essa questão da ficha de 
leitura que eu comentei, em uma das turmas, foi legal assim, fechou tudo, quase que 99,9%, mas 
teve outra turma que não deu muito conta sabe... dessa ficha. 
 
(mediadora): E a senhora acha que essa turma que teve mais dificuldade pra fazer a ficha, em 
relação a outros trabalhos que você já tenha feito, por ter tido esse processo todo de fruição, de 
entrosamento, ainda houve algum progresso ou não, foi a mesma coisa de sempre? 
 
(Prof. B) Não... Nossa houve, houve sim. 
 
(mediadora): A Senhora acha que conseguiu alcançar um pouco da promoção da leitura, pela 
estética literária, a apreciação da obra? 
 
(Prof. B): Sim, mesmo havendo dificuldade eu senti um progresso nesse sentido, e é difícil 
conseguir que eles gostem de ler. 
 
(Prof. C): Nossa professora, mas eu queria assim sabe, uma receita pronta pra isso viu (risos)... 
porque apresentaram lá no terceiro ano o Fernando Pessoa, meu Deus!! Quase chorei. 
 
(Mediadora): Nossa, conta pra gente essa experiência. 
 
(Prof. C): É que eles não sentem sabe. A gente quer ensinar eles a fruir a poesia, porque ele 
inventou os heterônimos, como era cada um, mas eles leem por lê, não tem interesse, não existe 
aquele gosto... eu particularmente não consigo, é muito mínimo os que a gente consegue fazer com 
que gostem da poesia ou da leitura, assim de obra literária. Eles leem por lê, e eu senti hoje que é 
para ganhar a hora, nota e fazem por obrigação. 
 
(Prof. B): Que a ficha de leitura, ela não é dispensável né, a gente precisa trabalhar com ela ainda. 
Mas assim, complementando o que a professora está dizendo, lógico que ESSE foi um projeto que 
DEU certo, e é deste ano o projeto, e com estas turmas, aí nós temos também o médio52...  
 
(Mediadora): a Sra. É professora do ensino médio prof. C? E a sra. Do fundamental II, Prof. B, isso? 
E como foi o desenvolvimento do seu projeto com a turma do médio? 
 
(Prof. C): Eu distribui o Fernando Pessoa “Por ele mesmo”, “Ricardo Reis”, o “Caeiro” e o “Campos”, 
daí fiz a formação de grupos, dei cada um dos heterônimos por sorteio e tal... eles tinham que 
pesquisar e apresentar uma biografia, falar do poeta e focar na obra, podiam usar as mídias e fazer 

                                                           
52  A professora refere-se ao projeto do Pequeno Príncipe que foi efetivado no ano de 2018 com 

turmas de 7º ano, a professora ressalva que nem sempre deu certo este tipo de trabalho. 
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uma performance literária, que eu digo assim, um jogral, uma música, como a gente fazia quando 
nós fizemos o curso de letras... mas, não fui feliz, não mesmo, não fizeram. 
 
(Prof. B): Eu acho que assim, essa fruição, ir mais além da ficha de leitura, essa cobrança tem que 
ser desde o sexto ano, claro que em níveis diferentes para que lá no ensino médio a gente já tenha 
esse leitor que a literatura rompa com seu universo de expectativa né, aí tem aquela fruição legal. 
 
(Prof. D): Eu já vejo assim que o gosto pela leitura, às vezes vai diminuído com o passar do tempo, 
eu trabalho sempre com os sextos anos, e eu adoro trabalhar com essa faixa, eu percebo assim 
que no sexto ano  eles gostam de ler, eles amam, até cobram, e no sétimo ano já vai diminuindo um 
pouco esse gosto, não sei se as obras vão ficando menos interessantes pra eles, mas no começo 
assim eles leem porque eles gostam sabe, depois vão perdendo o interesse, tem muita coisa que 
envolve mas no sexto ano eles chegam com vontade de ler assim sabe, eles adoram o dia de vir 
para a biblioteca, escolher os livrinhos aqui. 
 
(Mediadora): E como é esse seu trabalho de vir com eles para a biblioteca, como funciona? 
(direcionado para prof. D, professora dos 6º anos). 
 
(Prof. D): Eles vem até a biblioteca emprestam o livrinho lá, geralmente infanto juvenil né, eu ajudo 
eles escolherem assim, oriento, poesia, crônicas assim sabe, aí eles escolhem o livro, tem prazo 
para ler e apresentam, mas eles amam apresentar, até demora sabe, vai umas quatro aulas 
apresentando, enquanto as outras turmas gastam uma aula assim sabe... porque eles adoram 
apresentar e os outros fazem perguntas sobre a história, então eles não tem vergonha, eles gostam 
de expor a ideia deles e conversam, então no sexto ano eu percebo que eles gostam, depois que 
eles vão se perdendo sabe. 
 
(Mediadora): E professora, fala sobre este trabalho de vir na biblioteca, é uma vez por mês, a cada 
quinze dias, como é feito, como é organizado este processo? 
 
(Prof. D): Eles vêm uma vez por semana, emprestam o livro ficam uma semana, se precisar renova 
mais uma, e já fazem a apresentação, mas normalmente dá tempo em uma semana, eles leem e 
apresentam o trabalhinho, então em um mês eles apresentam no mínimo um trabalho. 
 
(Mediadora): E na escolha do livro, existe alguma organização diferenciada para eles, ou eles ficam 
à vontade nas estantes? tem alguma dinâmica de orientação para qual livro eles devem ler, tipo de 
obra ou é completamente livre? 
 
(Prof. D): São livres, eles olham na prateleira e escolhem, mas eu não deixo assim muito solto, 
quando eu quero fazer um trabalho guiado, por exemplo, com conto, aí eles pegam livro de conto, 
ou crônica, conforme a orientação no caso. 
 
(Mediadora): E o seu trabalho é sempre assim a partir de gêneros, ou seja, eles já sabem o gênero 
que será trabalhado e as particularidades do gênero? 
 
(Prof. D): Sim, sim, eles sabem, inclusive meu PDE foi assim com gêneros, eu fiz na área de contos 
então eu trabalho muito com contos, até hoje e eles adoram, faz um tempinho já que eu fiz mas para 
o sexto ano dá certo, eles ainda gostam, e eu sempre conto: “olha vocês estão trabalhando conto 
que tem isso, isso e aquilo...” e já está previsto no planejamento mesmo, tudo dividido lá, quando 
vai trabalhar conto, ou outra coisa, então eles emprestam sabendo o gênero. 
 
(Mediadora) E a apresentação também é livre ou é guiada, por exemplo, para este livro vamos 
trabalhar com teatro, ou seminário, como você propõe a atividade? 
 
(Prof. D): Normalmente é seminário, a gente prepara a sala, coloca eles em círculo, e aí eu vou 
chamando, vão para o meio da sala e conta a história, os colegas fazem perguntas, porque eles 
acabam se interessando por aquilo que o colega leu, e às vezes até emprestam o mesmo livro. 
Agora eles estão adorando ler “O diário de um banana”.  
 
(Prof. B): E assim, complementando o que a Prof. D está falando né, daí nos sétimos, oitavos e 
nonos anos a gente também sempre vai trabalhando todos os gêneros literários novamente né, a 
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gente sempre está trabalhando e retomando, eu por exemplo, no sétimo ano ainda apresento para 
eles lendas, fábulas, tudo novamente, e eles até contam quando eles leram algum livro lá no sexto 
ano, lá no começo do ano, quando gostam realmente, e lembram né... só que depois parece que o 
interesse já... vixi quando chega lá no oitavo... quando é turma que você consegue acompanhar, 
ano a ano no passo a passo, você consegue fazer um trabalho mais articulado, mas quando são 
turmas que você nunca trabalhou... porque essa questão de apresentar os livros a gente sempre 
faz, essa roda de leitura, tudo. Agora no oitavo ano eu vou fazer uma peça de teatro, vão trabalhar 
em grupos. No nono ano eles trabalharam também, mas para não ficar todo trimestre só na 
apresentação a gente vai mudando um pouco, em um faz ficha de leitura, em outro faz 
apresentação, faz trabalho em grupo... no nono ano eu direcionei pra eles né, de acordo com a 
turma as obras e autores que eles iriam trabalhar né, “Romeu e Julieta” os “contos de Edgar Allan 
Poe”, trabalharam “capitães de areia do Jorge Amado”, já teve um grupo que trabalhou “A 
cartomante de Machado de Assis” e o outro grupo “A moreninha” aí depois eles apresentaram em 
seminário e daí eles fizeram a exposição, fizeram uma pesquisa, então esse foi um pouquinho mais 
elaborado digamos né, porque eles trabalharam com o perfil literário, deu uma aprofundada por ser 
do nono ano, então trabalharam a biografia do autor,  pesquisaram.... então eu já pensei em ir lá 
para o ensino médio porque depois é como a colega falou sabe, e no primeiro ano é um choque 
com a literatura... então eu pensei no nono ano esse ano... eu fiz esse trabalho este ano, no ano 
passado não tinha pensado nisso ainda... então já comecei pensando assim, pra não ser né tão 
complicado já a parte da literatura assim, então sabe que foi um trabalho bem legal, teve um nono 
que deu uma devolutiva positiva, e o que chamou mais a atenção foram os contos, Edgar Allan Poe, 
o “gato preto”,  gostaram muito, e “a cartomante” também, porque depois a gente trabalhou a 
cartomante em sala de aula, com  interpretação, e eu percebi que chamou muito atenção... nesses 
dois evoluiu muito, então agora eu vou trabalhar com eles a poesia, para que no ensino médio eles 
não sofram tanto. 
 
(Prof. C): Nossa é muito sofrimento (risos), a gente faz o curso de letras sabe... nós estudamos 
juntas, e você não abandona aquilo que você fez lá atrás. Por exemplo, no curso nós tínhamos um 
grupo e cada um tinha uma função distinta, por exemplo a Prof. B apresentava poesia assim e 
chorava, fazia até nossa professora chorar, aí o que acontece... você traz aquilo lá pra cá, (por isso 
eu não pego mais ensino médio... colocução da prof. B), só que pega de repente turma que não vai 
sabe! aí o que acontece?! Você pede para eles apresentarem e ninguém leva uma ficha, um 
caderno, um livro, eles vão lá na frente com o celular... tudo bem, recurso áudio visual, você faz ali 
cursos do estado que tem que usar as novas tecnologias, mas eles vão lá e leem pra você, leem 
errado, sem entender, e leem as palavras erradas, aí terminado eu fui lá e falei: “olha até lendo 
vocês leem errado, tem que ler certo.” Eu terminei as considerações e a menina falou: “Ah 
professora, mas nós não gostamos de poesia.” (Aí joga um balde de água fria, comentou a prof. B). 
Eu ainda respondi: “Sabia que poesia faz bem pra tua alma” ... “Ah professora”, ela me respondeu... 
Aí falei pra ela ainda brincando: “teu negócio é laçar”, ela gosta de cavalgar dessas coisas bem 
campeiras mesmo. Então eu não consegui fazer com que o Fernando Pessoa sabe, alcançasse 
eles. Eu pego sempre o 3º ano, mas faz muito tempo que eu não pego um terceiro igual ao que eu 
tive assim há uns anos atrás. Mas fazer o quê né, a gente vai tentando. 
 
(Prof. B): Eu tive uma turma em53... que os alunos trabalhavam romantismo né, não tem coisa 
melhor né trabalhar “Gonçalves Dias”, ai o que aconteceu, os poetas principalmente, aqueles de 
primeira geração, segunda e tal tal... chegamos no Alvares de Azevedo, e os alunos emprestaram 
um caixão da funerária, e o menino que declamou o poema, hoje ele é54 ... gente! mas foi assim um 
trabalho fantástico! então tinha lá “Gonçalves Dias”, a turma se empenhou, até o Hino Nacional eles 
trouxeram, tudo verde e amarelo, a questão do nacionalismo, eles amaram. E aí essa turma do 
Alvares de Azevedo, “Lembrança de Morrer” um menino declamou de levantar a turma... nunca mais 
peguei essas turmas assim. (eu também... nunca mais! Colocução da prof. C). Aí quando eu 
comecei aqui, eu não estou mais no ensino médio, e um pouco é por isso, porque eu amo literatura, 
então já estava ficando frustrada, porque você faz uma proposta, quando você faz os seminários e 
divide os grupos, eu falo assim “vocês vão  somar e multiplicar”, claro que algumas coisas a gente 

                                                           
53 Outra cidade e em escola do campo, porém, por não se tratar da esfera de nossa pesquisa e em 
respeito à privacidade não abordaremos os nomes. 
 
54 A professora menciona a atual profissão do aluno, reservamos esta informação em respeito a 
pessoalidade do sujeito. 
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tem que ir lá explicar, a linguagem, você fala antes com o todo, mas depois, eles chegam no 
seminário só lendo, lendo e lendo. Por isso fui cansando, e agora eu estou me achando de novo no 
ensino fundamental, porque como a prof. D falou, o sexto e ainda o sétimo, se você pedir para eles 
colocar o dedinho na tomada, eles colocam, aí no oitavo começa aquela resistência, então eu gostei 
muito desse trabalho que eu fiz lá no sétimo com o “Pequeno Príncipe”, mas, sempre lembrando, 
nós liamos um capítulo, três ou quatro páginas, parávamos e vamos conversar. 
 
(Mediadora) E com a sua turma Prof. D, você também sente essa necessidade de conversar, fala 
um pouquinho do seu trabalho para a gente. 
 
(Prof. D): Sim, sim, “o Pequeno Príncipe” mesmo nós já trabalhamos, e na primeira leitura assim, 
eles não entendem né, a gente tem que ir fazendo os comentários, e até tem um aluno que disse 
ter em casa o livro, e começou a ler com a mãe dele, e ainda assim falou que não entendeu nada, 
comentou que a história parecia ser até diferente, aí até comentei que é normal, que cada leitura 
que vocês fazem, vocês vão aprendendo mais, amadurecendo mais né. 
 
(Mediadora) E todas vocês sentem essa dificuldade dos alunos na interpretação da obra? 
 
(Prof. C): E muito! Eu estou com o ensino médio todo, e se você leva a fichinha, eles falam: “ah 
professora, pra que tem celular?!” E eles se perdem no celular, meu Deus! Eles não gostam de 
registrar sabe, eu não sei, não sei o que fazer! 
 
(Mediadora) e vocês não conseguem utilizar isso a favor, implantar as novas tecnologias em sala 
de aula? 
 
(Prof. C): Olha nós usamos, data show né Biblioteca A,  é direto, tem um outro equipamento 
também, o Arthur, então a gente faz uma fichinha aqui na biblioteca explicando para a Biblioteca A 
no que que vamos utilizar o equipamento, ai tem que passar lá na frente com as pedagogas e aí o 
material vai pra sala. Aí é montado tudo e eles usam, hoje eu observei a menina lá do grupo, fizeram 
uns slides bem bonitos, ganharam do grupo da Fulana, o grupo da Fulana só foi pro celular, então 
de repente eles não estão sabendo usar, mas tem grupos e grupos né. 
 
(Biblioteca A): Eles vão sofrer quando entrar na universidade né prof. C. 
 
(Prof. C): Sim, eu já falei que a gente ensina a usar aqui por isso, não é meramente um repasse de 
conteúdo que é só pra nada, na universidade fatalmente vão ter um curso lá de português, nem que 
seja no primeiro ano, comunicação social, o nome que for, mas vai ser língua portuguesa, e é escrita, 
é literatura, é tudo. 
 
(Prof. B): Eu fui mais feliz que a Prof. C no meu trabalho com os nonos, agora né, mas eu também 
já tive alunos que foram meus né, e outros não, então, teve uma turma que eu não consegui atingir 
até hoje, que é um dos oitavos, é um fracasso na leitura. Agora vamos trabalhar os textos dramáticos 
e vamos fazer encenação, vamos ver o que vai dar... se consigo conquistar eles. Ai no nono ano 
deu certo, agora nesse ultimo seminário eu até sugeri se quisessem montar slide, e não adianta 
dizer para não recorrer a internet porque eles vão, é um canal de pesquisa, tanto que o grupo lá que 
trabalhou “capitães de areia, Jorge Amado”, eu falei gente... eles trabalharam “o gato malhado e 
capitães de areia”, e eles tinham que rodar o livro entre eles, mas é claro que o tempo talvez não 
tenha sido suficiente, então eu falei gente, se vocês forem até a internet e encontrarem um resumo 
muito bom, a sinopse do livro, e que vocês entendam, aí o que eu vou dizer né?! Não façam isso! 
Mas o livro andou, que passou pela mão deles pelo menos passou, pelo menos alguns leram, ou 
em partes, por isso fiz o comentário, uma sinopse boa, bem feita né, porque aí você vai entender e 
chegar aqui na sala e explicar, resumir a história, não me importa então se não foi tudo do livro 
diretamente, como foi um trabalho assim diferenciado, eles nunca tinham feito... porque os que já 
eram meus nunca tinham feito mesmo, eles estavam em rodas de leitura, ai esse ano mudou um 
pouco, e eles se interessaram. Claro que teve aquele aluno que não leu nada, que não escreveu 
nada de próprio punho, mas eu acho que atingiu eles, agora eles estão assim, bastante 
entusiasmado porque já faz um tempo que não viemos mais emprestar livros e estão me 
perguntando quando vamos, estão cobrando.  
Ah eu queria comentar isso, então eles não usaram nenhum recurso assim de celular, nada, e pra 
montar o trabalhinho, eu peguei livros didáticos, imprimi algumas coisas, porque nem todos tem 
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acesso a internet, pra que eles montassem porque fizeram trabalho escrito também, sobre biografia, 
perfil literário, resumo, aí eu direcionei resumo do “Gato preto”, “Romeu e Julieta”, então ficamos 
umas quatro aulas trabalhando, e o trabalho foi manuscrito, mais a parte de apresentação e cartazes 
que eles fizeram. Então por enquanto eles não descobriram celular né (risos) 
 
(Mediadora): Mas me tirem uma dúvida, o celular, para pesquisa, é permitido o uso? Como 
funciona? Aqui na biblioteca tem acesso à internet, ou algum outro espaço? Tem acesso a internet 
para os alunos na escola? 
 
(Prof.C): Não. Só os professores usam e para RCO, nossos computadores são muito antigos e não 
funcionam, estão guardados, não temos mais laboratório. 
 
(Prof. B): Porque agora nós temos um projeto, que é o laboratório de informática itinerante, a escola 
recebeu, então eles estão adequando, eu não me recordo mas receberam uns 40 notebooks que 
serão levados para a sala de aula, já era para estar funcionando, não sei porque ainda não está, é 
um projeto do estado né, tem que agendar e explicar porque você vai usar, igual fazemos com o 
Arthur.  
 
(Biblioteca A): O Arthur é um computador e retroprojetor num mesmo equipamento, aqui é super 
utilizado, é bem concorrido, só tem um, então por isso temos o manejo de agendar o uso, explicar 
no que vai ser usado, tem uma fichinha para usar o aparelho, e com ele dá pra acessar a internet 
também, para o ensino médio usa muito. A professora do sexto e sétimo quase não usa, é mais no 
médio mesmo. É um aparelho muito bom para filmes, por exemplo, só que o aluno não pode mexer, 
só o professor, porque eu confiro ele, mas eu não ligo, então se estragar a responsabilidade é de 
quem usou por último né. Além disso a gente consegue saber o que o professor usou com a turma, 
porque já aconteceu de mostrar filme inadequado pra idade e pais vim reclamar, depois disso 
começamos a controlar. 
 
(Prof. B): eu usei para passar para eles “A sociedade dos poetas mortos”. 
 
(Mediadora): Ainda sobre as práticas pedagógicas, vocês conseguem trabalhar alguma pratica em 
conjunto com a biblioteca da escola, formular projetos com a Biblioteca A, coisas assim? 
 
(Prof. B):  Ainda não. Mas assim, a Biblioteca A é meu braço direito, pelo menos para mim assim 
nessa parte da literatura, porque quando eu trabalhei o projeto do pequeno príncipe, filme, tudo, a 
Biblioteca A sempre estava ali para fotografar, me ajudar a organizar a exposição, então de um jeito 
ou de outro, ela sempre tá sabendo o que eu estou organizando, e nos livros aqui também. 
 
(Prof. C): Mas... tem bibliotecária por aí que não deixa nem entrar na biblioteca. Tem escola que eu 
trabalho que é assim, você entra mudo e sai calado.  
 
(Prof. B): A Biblioteca A fez um vídeo para os alunos do sexto ano, pra quando eles entrarem aqui 
não fazer nenhuma confusão, não colocarem novamente na estante, porque tem o código tal então 
é pra deixar certinho na mesa. 
 
(Biblioteca A): E funcionou esse ano, porque eu resolvi fazer esse trabalho diferenciado com os 
sextos anos?! porque é a primeira vez que eles se  deparam com a dinâmica do colégio, então tem 
que disciplinar eles já no primeiro ano deles aqui, porque senão eles não aprendem, o ensino médio 
é horrível quando eles vem aqui, bagunçam tudo, é horrível mesmo. 
 
(mediadora): Vocês conseguem elaborar projetos que envolvam a comunidade? E algum trabalho 
integral para o aluno, quando precisa que eles venham aqui na escola, tem algum projeto nesse 
sentido também? 
 
(Prof. C): Não tem. Mas não que eles não queiram, mas o problema é transporte, eles moram longe. 
 
(Prof. B): Por isso que quando eu fiz o seminário de literatura com os nonos eu procurei trazer os 
livros e coisas prontas, porque nem todos tem acesso a internet, nem conseguem vir no contraturno.  
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(Prof. C): E são poucos os que moram na sede aqui, até quando chove muito eles não vêm pra 
escola, a estrada é precária. 
 
(Biblioteca A): Nós atendemos aqui uma comunidade que o transporte só vem de manhã, e mesmo 
a comunidade que vem manhã e tarde, é uma kombi que leva e traz as crianças, então não cabe 
todo mundo, aí os alunos não vêm, então os professores tem que trazer tudo pronto e pra dentro da 
sala, como a prof. B falou, pra eles utilizarem. 
 
(Mediadora): E atividades de animação literária, desenvolvida pelos próprios estudantes, tem 
escola que se organiza em núcleo setorial, que acho que não é o caso de vocês isso? outras em 
grêmio estudantil, grupos de estudo, enfim, tem algum trabalho nesse sentido de engajamento dos 
estudantes? 
 
(Biblioteca A):  Não. O grêmio estudantil tem, mas a forma que eles se organizam não é em grupo, 
é individual, no segundo ano da Prof. C, tem alunos que vem porque realmente querem, e não 
porque a professora manda. 
 
(Prof. C): E é muito legal porque eles fazem aquela troca. Eu tive aula com uma professora que 
dizia assim: “se você chegar no aluno e disser LEIA Dom Casmurro, obrigado o aluno não vai”, 
então ela ensinava pra gente ler o que o aluno esta lendo, porque eles adoram trocar ideia, ontem 
uma menina falou “professora, como é o nome daquela escritora inglesa que está fazendo a obra 
da novela,  e eu falei o nome da autora e da obra que é “orgulho e preconceito”, pois ela veio falar 
com a biblioteca A atrás do livro, e eu já falei de outras obras parecidas, fui dando ideia, ai quem 
sabe depois lá vai dar o clique e vai querer conhecer o “Dom Casmurro”, “Capitães de Areia”, poesia. 
 
(Mediadora): Sim pois até a linguagem mais amadurecida influencia não é mesmo?! 
 
(Prof. B): Por isso eu direciono os textos, os livros, para as séries, porque se eles chegarem a pegar 
o livro de contos lá do “Machado” ele não vai dar conta né, então eu combinei com a biblioteca A de 
deixar todos os livros separados aqui, fica tudo espalhado aqui, e ai eles vem e procuram, dentro 
daquela seleção. E eu também brinco de fazer a propaganda do livro, levo lá na sala, instigo eles, 
e deu certo, eles escolhiam, eu soltava as obras na frente do quadro e eu ia falando sobre os livros, 
deu certo assim também, e sempre orientava, e se não estiver entendendo o livro, pode trocar. 
 
(Prof.C): Outra coisa é dar dicas, eu adoro livro, então eu tento fazer propaganda, e eles são 
curiosos, duvidam que eu tenha um livro na maleta, pois eu mostro e eles olham e ficam curiosos, 
querem ler, querem ler o que a gente tá lendo, e a gente conta, mostra, fala da obra, e eles vem 
atrás, perguntam mais de uma vez. E a gente dá dica, caso não tenha na biblioteca, dica de onde 
comprar como na estante virtual, sebo, coisa assim. 
 
(Mediadora): E como funciona a compra de livros, vocês conseguem se acertar com a escola na 
compra de material que vocês sentem interesse? 
 
(risos) Não (geral). (Biblioteca A): Na verdade assim, a gente tem um projeto pra comprar com o 
dinheiro do PDDE, dizem que vão liberar uns 2.000,00 para comprar principalmente infanto juvenil 
que é o que falta mais. 
 
(Prof. C) Mas aqui, eu vejo que a Biblioteca A faz milagre, porque eu trabalho em três escolas, e 
tem lugar que a bibliotecária é uma carranca, não pode usar, não pode mexer, não pode nada. 
 
(Biblioteca A): Eu gosto da biblioteca organizada, mas minha função não é só ficar organizando, 
então se tem livro é pra usar, mas o que eu brigo é que eles saibam usar e organizar a biblioteca, 
esse ano com a professora acompanhando, nossa mudou muito, se antes eu gastava quarenta 
minutos arrumando livro, eu gasto 15 hoje. E nós estamos trabalhando com um projeto de cantinho 
da leitura, fazendo um espaço aconchegante, justamente pra usar, passar mais tempo aqui, e com 
a professora junto, pelo menos em uma aula por semana pra ficar na biblioteca. 
 
(Prof. C): E quando eles se interessam por uma obra que não tem aqui, eu não sou muito de 
emprestar, mas se eu sei que vai e vem, eu até empresto, e até trocamos livros de obras que eu 
também não li. 
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(Prof. B): Uma coisa que percebi é quando você começa a cobrar muito eles, ai não vai, mas no 
nono ano eles chegam e falam: “que livro você está lendo professora?” como quem diz assim, você 
quer que a gente leia, mas você está lendo professora?! (risos) então é um macete você sempre ter 
um livro na bolsa, e começa a dialogar sobre ele, aí eles vão atrás. 
 
(Prof. C): É uma interação que acontece não só com o aluno, entre nós professores, aqui nós 
gostamos de ler, bem diferente de em casa, aí o aluno chega e fala: “ah eu li lá... A culpa é das 
estrelas”, aí você pergunta: “Então como era o nome do equipamento que ela (protagonista do livro) 
carregava?” “ah isso não sei professora.” (risos). 
 
(Prof. B): Porque não é só trabalhar o clássico, primeiro você tem que formar o leitor, então eu 
trabalhei “Machado de Assis” no nono ano, mas primeiro trabalhei com outras obras, coisas de mais 
interesse. 
 
(Mediadora): Vocês iniciam com fragmento de obra para depois ir para a obra completa? 
 
(Prof. B): Isso. A gente não pode matar o leitor, por isso eu sempre defendo o direcionamento da 
leitura, porque ele vem pega um “Machado”, não gostou não entendeu, aí ele pega um “José de 
Alencar, Iracema, O velho e o mar”, que é fininho mas tem que pensar bastante pra entender, então 
eu sempre digo, as vezes tem um livro que é mais grosso mais a leitura frui porque você consegue 
entender a história. 
 
(Biblioteca A):  Eu também pergunto pra eles: “você entendeu o livro, gostou?” converso com eles 
sabe, até para eu saber, porque as vezes me interessa a leitura mas aqui eu não consigo ler, nem 
em casa (risos) mas eu percebo que eles se embananam, eu percebia isso pelas professoras que 
deixavam eles vir escolher o que quisesse, assim solto sabe. A prof. D sempre direciona o infanto 
juvenil para os sextos anos, e eu vejo essa diferença nos que ficam soltos e nos que são 
direcionados, porque além de ela saber o que eles estão lendo, ela vai saber o conteúdo, vai saber 
cobrar, e a hora de articular com a disciplina né... então, eu via essa dificuldade, e com a Prof. B 
trabalhando assim, eu perguntava e via que os alunos entendiam, imagino que eles conversam com 
a professora também né prof. B?! 
 
(Mediadora): Sobre formação continuada na área de linguagens, inclusive pra você que na 
biblioteca exerce o papel de mediadora de leitura, já participou de alguma formação na SEED, todas 
vocês participaram? 
 
(Biblioteca A): Não teve nada, acho que nem para vocês né?! (direcionando para as professoras) 
 
(Prof. C): Olha minha filha depois que o Beto Richa entrou nunca mais. 
 
(Prof. B): Quero fazer um comentário, acho que a prof. D vai concordar... quando nós íamos fazer 
aqueles cursos lá em Faxinal do Céu, era um banho de arte, você saía renovada. Nossa a gente 
conheceu vários escritores, fazia oficina. 
 
(Prof. C): Eu tive o prazer de ir sete vezes, funcionava assim, você ia no domingo para o local do 
curso e voltava só na sexta, então você tinha cinco dias e meio só de cultura, teatro, para você ter 
uma ideia, nós vimos o monólogo de seis sonetos com a Nathália Timberg, eu conheci o Ziraldo, 
jantamos com ele, assistimos uma palestra com o Afonso Romano de Santana, com o Geraldi, balé 
da filarmônica de Curitiba. 

 
(Mediadora): Mas vocês sabem dizer quando foi? 
 
(Prof. B): Foi no período do Jaime Lerner e Requião, aí depois o Beto cortou. 
 
(Prof. C): Inclusive tinha uma lista de livros pra gente ver, como sugestão sabe, pra você ter uma 
ideia tem coisas que aprendemos nas oficinas que eu uso até hoje. 
 
(Mediadora): Vocês sabem o nome do programa? 
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(Prof. B): Acho que era formação em ação, lá em Faxinal 
 
(Prof. C): Tinha de tudo, tinha práticas de yoga, exercícios relacionando a psicologia, a gente voltava 
revigorado, com vontade de ir pra sala de aula, e sempre terminava com alguma apresentação 
cultural. 
 
(Biblioteca A): Hoje em dia quando tem alguma coisa, a gente fica o dia inteiro, não lá na SEED eu 
falo, mas, nada te acrescenta, é muito vago, só cansaço. 
 
(Prof. C): Por exemplo Elisangela, o que você me diz?! Veja, uma semana tem sete dias, dias 
produtivos pelo menos cinco, nossa semana pedagógica tem apenas dois dias, só de leitura e 
preenchendo papel aqui na escola. 
 
(Mediadora): Como assim? 
 
(Prof. C): ah! Toda vez que assiste um vídeo, mesa redonda, seminário ou qualquer coisa aqui na 
escola, depois tem que preencher relatório, pra você ter uma ideia, na última semana pedagógica 
que fizemos, tivemos que engolir a seco sabe o quê?!!! A BNCC 
 
(Prof. B): Ahan!!! E nós tínhamos que interagir né, e fazíamos comentário de todas as sérios o que 
estava certo, o que estava errado, olha é uma loucura, aquilo não existe! Você não tem noção, no 
nono ano o cara escreve uma dissertação de mestrado de acordo com aquilo ali no papel, nem 
precisa de universidade, ele sai do nono ano mestre já (risos) 
 
(Prof. C): O ensino no país depois de BNCC não sei o que vai ser. 
 
(Mediadora): Mas então, formação continuada na SEED não tem? 
 
(Biblioteca A): Sim, quando tem nós vamos, só que assim, eles colocam coisas lá que a gente já 
tá careca de saber, eu que estou aqui há dois anos e já estou careca de saber. 
 
(Prof. B): Eles chamam uma colega da gente, que sabe tudo que a gente faz, mesmo nível assim, 
pra ficar dando palestra o dia inteiro, então, não é viável sabe, não é interessante. 
 
(Mediadora): E voltado para a literatura especificamente não tem nada? 
 
(Prof. C): Teve um dia, no dia 12 de julho que tem a formação chamada FAD que é formação em 
ação disciplinar, aí eles mandam a gente para uma escola X e nós ficamos das 8:00 às 5:00 da 
tarde assistindo palestra com professores da rede mesmo, para falar sobre a estética da recepção 
de manhã ou à tarde, aí no outro período eles chamam algum professor que fez o PDE para mostrar 
sua prática. 
 
(Prof. B): Mas esse último da estética da recepção (sinal de decepção) 
 
(Prof. C):  Não aguentamos mais ouvir sobre a estética da recepção, é falado ano a ano, só troca o 
professor, depois vem um professor para fazer umas práticas assim, digamos, nada a ver, 
professores como nós mesmo assim, eu digo assim, a gente vai porque é obrigatório, é convocado, 
então não pode faltar, mas não me agrega nenhum conhecimento. 
 
(Biblioteca A): Eu acredito assim, a SEED é tão grande, as pessoas que trabalham nela tem tanto 
conhecimento externo, que eu garanto que algum deles deve conhecer algum escritor, alguma 
pessoa diferente, de fora, que pode trazer conteúdo bom e adequado para o conhecimento dos 
professores, porque não é porque é professor que sabe tudo, então tudo que traz de novo ajuda. 
 
(Prof. C): Eu não digo assim, eu não desmereço se fosse por exemplo a prof. B, a prof. D, não é 
isso tá, pode até ser feito, mas em outras condições, como era em Faxinal entende. Os professores 
todos querem qualidade lá no ensino, mas o governo não dá condições para nós, entende, aquilo 
que a gente tinha, nossa... saudade. Hoje nós não temos estímulo, a gente busca estímulo por si 
próprio, em outras coisas ou em alguém, que não é o governo do estado, eu não tenho medo de 
dizer tá, não é o governo do estado que nos dá vontade de dar aula com qualidade para o aluno, 
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governo do estado fica lá: “aí, 2% dos alunos do ensino médio que sabe ler e sabe interpretar”, e aí 
caí em quem?! No professor de português... olha a nota do Saeb, e caí em cima da gente, como se 
fossemos sozinhos. 
 
(Mediadora): Essa é a importância de políticas públicas fortalecidas. 
 
(Prof. D):  E não é só a mídia que passa isso, eu já escutei de colega que a menina (aluna) não 
alcançou a nota que precisava, e ele respondeu “sua filha não sabe ler e interpretar!” E o pior é que 
a menina tinha nota comigo (risos) eu ouvi aqui no corredor sabe, mas claro né, que tem diferença 
em você interpretar de repente um texto científico e um conto, tem diferença né, vai interpretar lá 
um texto de ciências, com termos da ciência e um conto tipo “O gnomo e o sapateiro” tem diferença 
né, é mais fácil mesmo. 
 
(Prof. C): Mas é que as pessoas generalizam, as pessoas julgam, quero ver ir lá dar aula de 
português e fazer o aluno ler livro de poesia (risos). 
 
(Mediadora): Mudando um pouquinho, e assim, eventos externos de leitura, com os estudantes, 
como proposta de projetos do governo do estado, tem alguma coisa, ou vocês fazem por conta, se 
fazem? 
 
(Prof. C):  Amanhã nós vamos no SESC literário, vamos levar um 2º e um 3º ano para assistir uma 
palestra lá. Mas tivemos problemas para conseguir sabe, por conta do transporte, é meio complicado 
certas coisas aqui sabe. 
 
(Prof. B):  Mas assim, do governo já teve, lembra... acho que na época do Jaime, porque nós fomos 
na Unicentro, era a caravana literária. 
 
(Mediadora): Isso nós tivemos em 2012 eu acho, a caravana Helena Kolody, a caravana Vinícius 
de Moraes que era uma caravana de poesia, vocês conseguiram participar com os alunos? 
 
(Prof. C):  Ah comecei a lembrar, nós tínhamos fera com ciências, tínhamos Vale Saber e folhas, 
eram cursos, nossa a gente participava ativamente, hoje Elisangela, eles mandam lá o link no 
celular, eu nem tenho interesse em clicar no link e fazer o curso, é tudo on line, não tem mais nada. 
 
(Mediadora): Ou seja, é tudo a distância, sem interação sem participação, tudo frio, e pelo visto não 
é regular também, é algo esporádico isso? 
 
(Prof. B): É bem isso, e assim, ela vai lá amanhã, mas é assim, as vezes quando conseguimos na 
agenda, transporte, tudo e tal, daí levamos os alunos, mas não é simples, por exemplo, este ano 
consegui levar os alunos do nono pra visitar a feira literária da Guairacá. E teve um ano, faz tempo 
já, que consegui levar meus alunos para assistir uma palestra sobre folclore, isso era semana do 
folclore e foi no museu, era da prefeitura, mas assim, esses passeios externos, somos nós 
professores que articulamos, não tem relação com governo de estado, prefeitura, nada eles 
oferecem assim sabe, é a gente que tem que articular mesmo. 
 
(Mediadora): Vocês não recebem apoio de nenhum projeto ou programa que seja articulado com a 
prefeitura, MEC, MinC, SEED, nada? E como fica o custo transporte por exemplo? 
 
(Prof. B): Aí a escola né, o diretor que vê. 
 
(Biblioteca A): O transporte é a prefeitura né...  
 
(Prof. C): Eu já consegui levar no FETECO, é um festival que acontece na Unicentro de teatro, mas 
assim , o Sesc literário eu vi na internet e como eu tenho uma colega que trabalha lá ela me informou, 
então eu pedi pra levar as turmas e ela disse que dava então eu vou levar, para assistir uma palestra 
sobre leituras plurais, quero levar segundo e terceiro ano, mas a escola que se vira pra levar, 
governo não tem nada a ver com isso. 
 
(Biblioteca A): Eu e a pedagoga, a que está de licença, tínhamos a intenção de fazer um projeto 
de leitura, para trabalhar com sexto até o nono ano, e ela tem um conhecido escritor e conseguiu 
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que ele viesse aqui na escola gratuitamente, ele escreve livro infantil sabe, só que ela precisava de 
mim aqui pra isso, mas eu não estarei mais, pois vou ganhar neném, e como não sou efetiva, não 
sei se volto mais né, então quem ficar no meu lugar tinha que dar continuidade no trabalho, porque 
além de fazer a exposição dos livros dele, a gente pretendia fazer oficina com os alunos também 
sabe... eu tinha muitas ideias mas né... é isso aí... (risos) 
 
(Mediadora): Seria mesmo interessante fazer um trabalho articulando a biblioteca, usar mais esse 
espaço com atividades culturais e de animação mesmo. 
 
(Biblioteca A): Então a gente também tinha o projeto de ir na casa da cultura né Beth, pra sair fora 
do colégio, ter um local diferente, um espaço diferente, com livros diferentes e pra eles seria assim, 
muito diferente por ser uma casa da leitura mesmo. 
 
(Mediadora): E formação continuada, só voltando um pouquinho, por outros grupos, que não seja 
a Seed, como de Movimentos Sociais, empresas, associações, vocês já participaram? 
 
(Prof. C): Não, nada. 
 
(Mediadora): No trabalho pedagógico de vocês, costumam usar livros ou materiais didáticos  do 
Pronatec, Pronacampo, Complexos de estudo, até trouxe para vocês verem qual é, porque eu não 
percebi o uso desse material pelo PPP de vocês, porque eu notei no PPP da escola uma perspectiva 
de educação do campo muito parecida com o dos movimentos sociais, mas não menciona o uso 
desse livro aqui, vocês conhecem? Desenvolvem algum trabalho a partir dele? 
 
(Prof. C): Não. Nunca vi. 
 
(Mediadora):  Pronatec, Pronacampo, Saberes da terra, Iterra, Agrinho? 
 
(Prof. C): Só o Agrinho. Eu já usei, mas acho que não aqui. 
 
(Prof. B): Eu já usei, esse ano não, mas já usei em outros momentos.  
 
(Biblioteca A): O Agrinho foi designado para alguns professores eu acho. 
 
(Mediadora): Como assim? 
 
(Biblioteca A): Alguns professores participaram desse projeto, a Prof. D pegou né. 
 
(Prof. D):  Sim eu trabalhei o Agrinho com meus alunos, o núcleo oferta sabe. 
 
(Prof. C): Uma técnica que a gente usa é das olimpíadas de língua portuguesa, a gente inscreve a 
escola, nem sempre vinga sabe, mas utilizamos os materiais. 
 
(Mediadora): É material digital ou físico? 
 
(Prof. C): Tem os dois. E material bem interessante, trabalha com os gêneros de artigo de opinião, 
poesias e narrativas de memórias. 
 
(Mediadora): E material do PNBE literário, vocês recebem, eles mandam kits para as escolas, 
sabem de ter recebido livros de literatura deste programa? 
 
(Biblioteca A): Esse quem recebe, se não me engano são os municípios. 
 
(Mediadora): Mas é um programa do governo federal. 
 
(Biblioteca A): Mas isso nós nunca recebemos.  
 
(Mediadora): vocês recebem o PNLD né, que é o livro didático? (sim, esse sim) Então, agora com 
o Michel temer, ele uniu os programas, o programa biblioteca nas escolas, e o de livro didático, 
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então o didático chega pra escola, depois do processo de escolha certo, e vai se renovando 
conforme os anos...  
 
(Biblioteca A): Então nós recebemos sim, mas não de literatura, além dos didáticos os que a gente 
recebeu são livros voltados para o professor, eles não suprem as necessidades do aluno. 
 
(Mediadora) Ah já entendi, posso ver um? ... ele é do programa, mas é o livro do professor, 
biblioteca do professor, com propostas de atividades, teóricos, de formação né, e não literários de 
fato. E veja... esses que vieram para os professores são do PNBE. 
 
(Biblioteca A): Então, o que vem pra gente é esse aí, já o município recebe do governo os de 
literatura mesmo, eu até pesquisei pra fazer inscrição e receber, mas não achei nada. 
 
(Mediadora): Não precisa de inscrição, eles usam o censo escolar... Mas antigamente vinha um kit 
chamado literatura em minha casa, vocês chegaram a ver algum desses? 
 
(Prof. D): Esse tem aqui, é uma coleção né. 
 
(Mediadora):  Isso... no projeto oficial, a escola deveria direcionar o livro para os alunos, para ser 
deles, levar para casa, não foi o que ocorreu em muitas escolas pelo que andei pesquisando. 
 
(Prof. D): Aqui também ficou na escola, nós temos ainda alguns desses livrinhos, mas recebemos 
uma vez eu acho, já faz tempo também, nossa bastante tempo. 
 
(Prof. C): Quando a gente vê que tem instituição que faz programa com literatura a gente corre atrás 
sabe, o itaú, Sicredi. 
 
(Biblioteca A): Inclusive tem uma professora que trouxe um monte pra gente, ela se inscreve sabe. 
Do Sicredi também nós fizemos, eles deram gibis, nós fomos nos sextos anos entregar, tivemos até 
que bastante incentivo esse ano na escola, bastante novidade. 
 
(Mediadora):  Bastante coisa de instituição né, Agrinho, Itaú social, Sicredi, mas de programas 
mesmo só o PNBE do professor, material das olimpíadas, específico para escolas do campo nada 
... e Arca das Letras vocês já ouviram falar, sabem de alguma coisa? Esse não é voltado para a 
escola diretamente, é mais relacionado com a comunidade, vocês conhecem algum projeto deles? 
 
(Geral): Não. 
 
(Mediadora): Pelo que já conversamos um pouco antes, a escola não recebe verba específica para 
projetos de leitura e literatura, pelo menos vocês nunca puderam contar com isso no trabalho de 
vocês é isso? 
 
(Biblioteca A): A verba vem né. 
 
(Mediadora): Mas do PDDE né, mais geral e não especifico, é isso? 
 
(Biblioteca A): É... essa verba o diretor que vê no que é mais necessário né. 
 
(Mediadora): E essa parte de organização da gestão, como é o relacionamento de vocês? Inclusive 
nessa questão da verba, existe diálogo? 
 
(Biblioteca A): Sim, tem reunião, inclusive vai ter em breve com a APMF, aí que é definido onde 
vai ser gasto o dinheiro. 
 
(Mediadora): Mas até hoje vocês não conseguiram destinar recursos para o acervo por exemplo, 
seria isso? 
 
(Biblioteca A): Eu não participo da APMF, mas do que eu ouvi quando estava na secretaria, acho 
que nunca foi nem comentado né. 
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(Prof. B): Assim, eu já participei sabe, faz tempo que eu participo, e assim, tem uma lista de livros 
que você precisa e pode comprar, eu já fiz essa lista umas 04 vezes, também já comentei nas 
reuniões inclusive do ano passado, eu falei: “gente nós não temos livros”, a Prof. D imagino que 
sofre mais que eu ainda, porque do sexto ano não tem quase nada, que é o infanto-juvenil sabe, 
entre sexto e sétimo ano, então tá muito carente, por isso até que resolvi fazer aquele trabalhinho 
do Pequeno Príncipe, entende, para o projeto tinha que ter material, então foi comprado, porque, o 
que eles iam ler?! 
 
(Mediadora): Então vocês sentem que o acervo da biblioteca é deficitário para o trabalho de vocês? 
 
(Prof. B): Sim, nossa, e muito!  
 
(Mediadora): Vou ser só um pouquinho invasiva, mas é que soube55 que foi comprado, não lembro 
o valor direito, seis ou dois mil reais em livros, vocês sabem sobre isso? 
 
(Prof. B): Olha, essa escola, não, isso não foi aqui. Que bom se fosse, estaríamos ricas (risos). 
 
(Mediadora): Entendi... e sobre animação literária, vocês fazem mais dentro de sala de aula, todas 
comungam dessa ideia de trabalhar com animação?  
 
(Prof. B): Sim, a gente faz desse jeito que te contou, fazemos sempre assim. 
 
(Mediadora): Leituras compartilhadas, atividades que relacione aluno com biblioteca, séries 
distintas, comunidade, que relacione e integre o todo da escola, como funciona? 
 
(Prof. C): Eu faço, mas não nessa escola, faço no ensino fundamental que tenho em outra escola, 
mas é um projeto bem básico, eles escolhem uma leitura livre, e aí durante as aulas um aluno chega 
e fala: “professora hoje eu quero ler” aí ele pega o livrinho e lê para a turma, então pode ser desde 
poesia, até uma receita culinária. Hoje mesmo vai ter uma menina que fez uma poesia sobre o 
setembro amarelo, ela escreve sobre suicídio, e pediu para ler para a turma, então hoje ela vai ler. 
 
(Mediadora): É produção dela? 
 
(Prof.C): Sim é dela. Aí ela vai lá na frente e lê pra turma.  
 
(Prof. B): Mas é só produção deles ou eles podem ler outra coisa? 
 
(Prof. C) pode ler outra coisa, podem pesquisar na internet, esses dias um menininho leu sobre 
pescaria, e se tem alguma coisa assim pra ver, ele por exemplo mostrou a foto que eles foram lá no 
Mato Grosso pescar, o pai dele pescou e ele mostrou pra turma. 
 
(Prof. B): Eu fiz no nono só que agora a gente tem que dar continuidade, eu pedi pra eles, mas foi 
assim , eu parti de um artigo de opinião que tinha num livro, sobre celebridades, como lidar com o 
sucesso instantâneo, nem são celebridades né, então deixei eles livres, claro que fiz ali algumas 
indicações, e de repente surgiu temas como violência contra a mulher, e foi assim, participaram 
muito, foram as duplas sabe, e temas assim de violência, gravidez na adolescência, achei que eles 
foram bem maduros porque eu soltei né, e pegaram temas polêmicos né, até cotas, assim como 
teve gente lá que falou sobre música sertaneja de raiz. E foi difícil porque eu pensei, como eu vou 
chamar atenção desse povo, tem que ser coisas assim que eles gostem, e aí apareceu feminicídio, 
apareceu homofobia, e eu falei meu Deus, eu não sabia como dar conta de tanta coisa assim, e 
assim, falam de homofobia com homossexuais na turma, outra grávida, mas eu fui contornando e 
conversando sabe. 
 
(Mediadora): Eu sei que vocês estão aflitas com o avançado da hora, eu vou deixar vocês irem 
embora pois já é quase meio dia (risos), mas deu certo porque nossa conversa fluiu e nós nem 
percebemos não é mesmo (risos) mas só para finalizar, tem produções dos alunos aqui na 
biblioteca? 

                                                           
55 Membro da equipe escolar que por não estar presente na entrevista, mantivemos sua identidade 
resguardada. 
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(Biblioteca A): Na biblioteca não, mas nós temos a página do colégio onde colocamos tudo que 
eles fazem, inclusive tem a atividade do pequeno príncipe que as professoras fizeram.  
 
(Prof. B): E eu tenho agora para colocar lá o trabalho das lendas e o das paródias também. 
 
(Mediadora): Ah bom saber, então vou dar uma olhada para ver o trabalho de vocês, muito obrigada 
pelas informações, me perdoem pelo horário e obrigada mesmo. 
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APÊNDICE F: Transcrição da entrevista em grupo focal da Escola (B). 
(Mediadora): Bom dia, peço para cada um se apresentar por que como depois, na hora que eu for 

transcrever, eu vou ter dificuldade para saber quem é quem, então peço para cada um se 

apresentar, dizer a quanto tempo atua nessa escola,  a função que exerce e a formação tá bom?!  

(Biblioteca L): Meu nome é Biblioteca L, sou bibliotecária, estou aqui desde março deste ano. 

(Mediadora): Qual é sua formação? (Biblioteca L): Secretariado executivo, sou formada desde 

2010. (Mediadora): Sempre trabalhou na área de bibliotecas ou não? (Biblioteca L): Primeira vez. 

(Mediadora): Você é PSS? (Biblioteca L):  Sim PSS. 

(Prof. E): Meu nome é prof. E, sou professora de língua portuguesa e literatura, faz 8 anos que 

trabalho na escola, não consecutivos, atualmente há cinco anos consecutivos e três anteriores. Moro 

em um assentamento próximo daqui, e gosto muito de trabalhar literatura com meus alunos, sou 

formada em letras literatura. (Mediadora): Quanto tempo? (Prof. E): Eu me formei em 2000, eu 

terminei o magistério em 1995, e fiz vários cursos assim de... como contadora de histórias, esse tipo 

de coisa, durante o magistério, e depois eu fiz letras literatura, e em seguida já comecei a lecionar 

no estado também. (Mediadora): E a sra. É professora efetiva? (prof. E): Aqui sou. 

(Prof. C): Eu sou a Professora C, trabalho há 13 anos como professora, mas trabalhei já no 

fundamental I e II, agora estou aqui no ensino médio e fundamental II. Já trabalhei como professora 

colaboradora em universidade também. A minha área é mais a área da linguística, meu mestrado 

foi em análise do discurso, então eu tenho uma certa dificuldade, gosto bastante da literatura, mas, 

não para trabalhar de forma sistemática ou apresentar teorias literárias e tal para os alunos. Como 

eu trabalho com o fundamental II então eu consigo fazer um trabalho mais espontâneo com eles, 

sem envolver os períodos literários que é propriamente do Ensino Médio, tem uma leitura mais 

desfocada assim, do que o currículo propõe. Eu procuro sempre associar o trabalho com a 

leitura, embora não seja muito minha área, mas eu preciso trabalhar também, com a realidade 

em que eles estão inseridos ou com a vivência do que eles conseguem identificar, do que 

eles leem, como é uma leitura mais aberta, não focada em alguns autores, então o que eles 

conseguem identificar na leitura que eles fizeram, na vivência, ou com os alunos, com os colegas, 

com as pessoas em geral, com a sociedade do que eles veem, tentar estabelecer essa relação, e 

aí promover algum trabalho com o gênero literário também, diferenciado, com algumas leituras, 

como fazer a propaganda dos livros lidos, que daí tem o trabalho de convencer o outro de lê, então 

eu questiono: “porque você gostaria de ler esse livro? Ou Porque eu gostei de ler esse livro?!” 

Sempre desenvolvendo mais esse lado da leitura, mais pelo gosto mesmo, que também é mais o 

meu lado (risos) do que o foco na estrutura literária em si. (Mediadora): A professora trabalha há 

quanto tempo nessa escola aqui? (Prof. C): Nessa escola há seis meses, eu sou professora PSS.  

(Biblioteca S): Meu nome é biblioteca S, trabalho na parte administrativa do colégio. Há quatro 

anos sou PSS, esse ano que eu estou mais envolvida com a biblioteca, nos outros anos eu trabalhei 

em escola que não tinha, acho que assim, biblioteca, a maioria dos colégios, dentro dos que eu 

trabalhei, não tinha biblioteca específica, era mais assim em armários e livros guardados, a gente 

ainda fazia empréstimos para os alunos, aqui é que eu estou mais, assim, numa estrutura mais 

organizada, que tem biblioteca, que tem funcionário específico, apesar que eu trabalho na parte da 

manhã e a outra moça na parte da tarde e noite, daí a gente se divide aqui revezando na biblioteca 

e na secretária. Eu sou PSS e estou terminando o curso de secretariado executivo lá na 

UNICENTRO, quarto ano.  

(Mediadora): (direcionado para Biblioteca S) E Vocês conseguem desenvolver projetos em 

conjunto? Eu pergunto porque você mencionou que trabalham em períodos diferentes... Vocês 

conseguem desenvolver trabalho em conjunto, para os alunos?  

(Biblioteca S): Aqui por enquanto ainda não. A gente faz atendimento, a que trabalha pela manhã 

atende de manhã, a tarde a gente se conversa e troca informação. Aqui também tem o sistema de 



 

244 
 

empréstimo, e consegue controlar quem está com livro, tem um histórico tal então a gente consegue 

identificar os alunos que gostam realmente de ler, eu cheguei a trazer livros de casa para aluno que 

é assim, quando tem o que é de interesse né e já não tem mais aqui, então a gente acaba trazendo 

de casa né. A Professora R também faz, de trazer de casa para ajudar o aluno que a gente vê que 

tá interessado na leitura. Tem uma aluna específica, a Fulana56, que é muito de leitura assim, e ela 

adora, tá sempre vindo perguntar, fica com dois três livros ao mesmo tempo, às vezes a gente tem 

a restrição de registrar apenas um, mas a gente acaba abrindo mais um nome assim pra ela, pra 

poder pegar mais de um sabe, então a gente vê que o aluno tá interessado, aí a gente dá um jeito 

pra ele poder ter mais leituras ainda, pois adquire mais conhecimento com a leitura. (Mediadora): 

Deve ser bem aplicada porque dar conta de toda a disciplina e ainda pegar dois, três livros... 

(Biblioteca S): Ah ela é assim, pega dois e já quer que reserve o terceiro e é assim sabe, então 

tem alunos aqui bem interessados. 

(Pedagoga M): Eu sou a pedagoga M, me formei em pedagogia em 2002, estou há 11 anos aqui 

no colégio. Sou pedagoga, agora estou só no turno da manhã, sou efetiva.  

(Pedagoga R): Meu nome é pedagoga R, sou pedagoga do período noturno, estou nesse colégio 

há seis meses, trabalhei 20 anos com educação infantil e Fundamental I, sou pedagoga há 12 anos, 

me formei em 2000, e estou aqui pelo concurso novo, então por isso... todo ano a gente está em 

escola diferente, então estou me habituando e conhecendo a realidade dos alunos da escola 

do campo. Eu tenho dois concursos, um já tem 22 anos e esse agora. 

(Prof. R): Meu nome é Prof.  R, sou professora de português e inglês, faz 3 anos que dou aula aqui, 

e faz 27 anos que dou aula, me formei em 1995, e aqui, português eu tenho o 6º e 7º anos, além do 

inglês. Eu trabalho bastante literatura com eles, só que a gente fez alguns pedidos de livros, até a  

pedagoga M me perguntou (risos), o que está faltando aqui na biblioteca, mas tem aluno igual ao 

que a Biblioteca S falou, que já leram praticamente todos os livros, então não tem mais novidade, e 

daí acontece que eles pegam livros assim que não é pra idade deles, e aí eles não entendem, eles 

não gostam, pegam livro muito grosso, porque não tem mais opção. 

(Mediadora): Esses alunos que vocês mencionaram que tem bastante o hábito de leitura, vocês 

sabem dizer a faixa etária deles? 

(Prof. R): Entre 14 e 15 né, a Fulana faz quinze este ano ou já fez. 

(Biblioteca S): Tem alunos do médio que chega aqui já citando autores, e por influência da prof. E 

também (risos). 

(Prof. E): Eu brinco muito porque eles querem os best sellers e eu acho que isso atraí eles. 

(Biblioteca S): Aí é uma briga. 

(Prof. W): É uma fase neh (risos) é que nem o Paulo Coelho, vai de geração (risos) 

(Prof. R): E adaptação de filmes também eles gostam. 

(Prof. C): Tem um que chegou: “professora olha esse livro, tem mais de 400 pgs., dá pra ler metade 

e assistir o filme?” (risos) 

(Prof. E): Mas o interessante é que eles leem o livro e assistem o filme, e já conseguiram ver a 

diferença do gênero neh, porque o filme ele vai focar em outro ângulo, e a literatura né, a escrita, é 

outra coisa. 

                                                           
56 Respeitamos a privacidade da aluna suprimindo seu verdadeiro nome. 
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(Mediadora): Ah sim, até porque o filme não consegue abraçar a intensidade que a literatura abraça 

né.  

(Prof. E): E eles veem também a diferença da leitura deles e a imaginação, eles mencionam: “nossa 

não tem nada a ver o livro com o filme”, então eu olho nesse sentido, que eles vão lendo e vão 

imaginando as cenas, e no filme vem pronto ali, muitas vezes não tem graça. 

(Mediadora): É a percepção é outra. O que a obra traz de detalhes perceptivos pela própria 

descrição, o filme não alcança, eu vivenciei esta experiência lendo a trilogia do Senhor dos Anéis, 

isso antes do filme ser lançado, saí do cinema decepcionada, achando o filme péssimo, porque, o 

que a obra traz de intensidade por exemplo numa estátua lá, que no livro é muito descritivo sabe, a 

magnitude daquela estátua, e no filme só aparece o barquinho deles passando perto, não tem a 

mesma relevância que o autor deu (risos) então realmente tem essa diferença, mas faz parte né, o 

importante é saber que os alunos aqui estão lendo bastante, e é leitura por fruição, por gosto, algo 

que eles estão procurando. 

(Mediadora): Mas falem um pouco sobre essa questão que vocês mencionaram do acervo. Vocês 

estão percebendo o acervo deficitário para as crianças? 

(Prof. R): É, mas eu também trago livros, trago de outra escola, trago os meus, eu tenho bastante, 

mas a gente sempre traz os livros que gosta né (risos). 

(Pedagoga M): Um dos problemas que temos aqui é que acaba sumindo muita coisa, a biblioteca 

não tem uma pessoa efetiva, porque todo ano muda, então a pessoa vem, começa um trabalho, e 

não consegue concluir, aí outro ano vem outra pessoa que chega, sem falar nada com ninguém, 

como já aconteceu, pegou os livros e começou a doar, a gente percebeu em cima da hora, alguns 

foram, outros conseguimos segurar à tempo, conseguimos resgatar alguns que a gente sabia que 

os alunos tinham levado, pedimos de volta... mas muita coisa assim de displicência: “deixa o livro 

aqui que depois eu guardo”, livro que não foi devolvido (do empréstimo), agora a Biblioteca S fez 

um levantamento dos livros que estavam faltando, aí ela tentou fazer um trabalho para resgatar 

esses livros, então tem muita coisa perdida. A gente tinha um aluno que se formou ano passado, 

ele leu basicamente tudo que tinha nessa biblioteca, e ele mesmo dizia: “olha professora, eu entro 

lá e vejo que muito livro que tinha não tá mais lá”, e foi assim, os alunos levaram também, esquecem 

de devolver, aí por conta de tudo isso... e quando chega funcionário novo já não sabe o que tinha 

acontecido no ano anterior, e já não consegue dar conta, a gente não consegue dar uma assessoria 

que é necessária. 

(Prof. C): É que é assim, a gente tem os dias que traz os alunos para emprestar os livros da 

biblioteca ... (Mediadora): Esse empréstimo é obrigatório? (Prof. C): Na verdade é assim, para 

desenvolver um trabalho de leitura, pelo menos eu né, eu coloco trabalho de leitura não de literatura, 

eu coloco assim, o primeiro livro que eles leem no trimestre, aí eu faço um trabalho em cima daquilo, 

eu digo: “essa semana vocês vão ter que emprestar o livro e já fiquem cientes que vocês vão fazer 

atividade desse livro valendo nota” para fazer pelo menos que aquele aluno que não leia, leia um 

pouquinho, porque, por mais que muitos tenham o hábito de ler continuamente, a maioria não tem, 

então se você deixa a leitura totalmente espontânea, o empréstimo livre, eles não vêm,  então a 

cada quinze dias eles vêm à biblioteca, assim,  como tem aqueles que querem ler, tem os que vem 

para passear, eu até brinco com eles: “vocês levem o livro para passear na casa de vocês, passar 

uns dias lá porque vocês não leem” então é complicado mesmo. E também não é só o fator acervo, 

porque apesar de ser pequeno, tem livros muito bons, interessantes, só que em termos de leitura, 

nós estamos competindo com muita coisa, é o celular, são as redes sociais, são outros interesses 

que eles têm que não é leitura, eu falo: “usem o celular” eles não tem noção de que tem a internet 

ali e podem pesquisar uma palavra que não conhecem, eles não usam, eu falo: “baixem a bíblia, 

vocês que tem... assim que são bastante religiosos, então baixem a bíblia, leiam a bíblia, leiam 

coisas do interesse de vocês”, sobre o time, para os meus alunos eu falo assim, que são leituras 
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mais aberta, mais espontâneas: “ah gosta do ator tal, leia sobre ele, leiam o que é de interesse de 

vocês”, não estou dizendo para abrir o site do jornal e lê noticia que não tem nada a ver com você, 

leia sobre esporte, leia teu horóscopo, leia, procurem coisas diferentes, saim só do facebook e watts 

up, mas, a gente se sente acuado perante essa enxurrada de informações que eles têm. 

(Mediadora): Nós já iniciamos um diálogo, mas falta o professor se apresentar (risos) 

(Prof.W): Eu sou o professor W, me formei em 2010 em letras inglês, e atualmente faço letras 

português, quase concluindo já, e trabalho em quatro escolas do campo. (Mediadora): Que 

maravilha! Então você gosta? (Prof. W): Adoro escola do campo, faz oito anos que eu viajo bastante 

(risos). Mas aqui é o primeiro ano, eu também assumi o concurso agora, então a gente não sabe 

ainda, né prof. R?! Ainda estamos voando por aí com o novo concurso. 

(Mediadora): E gosta de atuar então nas escolas do campo? (prof. W): Adoro! E analisando as 

quatro escolas, aqui é a escola que está mais organizada com a biblioteca.  

(Biblioteca S): Eu já trabalhei em escola que tem armário com livro fechado, aí quando vai pegar, 

tem que pegar chave e abrir. (Prof. W): O próprio professor tem que pegar a chave para abrir. 

(Biblioteca S): Eles compram livros, mas não tem espaço pra guardar, lá é com laboratório junto, e 

o laboratório não funciona também, é aqueles computadores amarelos, do tempo do Paraná digital 

e não funciona mais. 

(Mediadora): O programa paraná digital já está sucateado né, tenho visto por aí, vocês lembram 

quando foi implantado? 

(Prof. R): Começou em 2004, 2005, eu lembro que em 2004 começamos a fazer curso lá em ponta 

grossa, para implantar o Paraná digital, então deve ter sido implantado em 2005. Quando 

começamos os cursos ninguém sabia o que era Paraná Digital. 

(Mediadora): Aproveitando esse gancho, como é o trabalho com a internet aqui? Vocês conseguem 

levar os alunos para o laboratório e trabalhar literatura com eles? 

(Prof. R): Faz três anos que eu estou aqui, no primeiro ano eu levava bastante os alunos, 

principalmente os alunos do médio, mas agora os computadores estão horríveis, até o ano passado 

deu um pouco mas, esse ano não dá.  

(Pedagoga M): Esse ano tá pior, eu acho assim, que o número X de internet é disponibilizado aqui 

para a região... tá saturada. 

(Prof. R): Não é só internet, o computador nem liga às vezes.  

(Pedagoga M): são as duas coisas (risos) os computadores já estão obsoletos, e não dá um pra 

cada aluno. 

(Prof. C): Não dá nem dupla, tem que sentar em grupinho. 

(Prof. W): Vira bagunça. 

(Prof. R): Mas no começo, há três anos atrás dava um computador pra cada um bem certinho.  

(Mediadora): E os computadores foram quebrando e não foram trocados? 

(Prof. R): Não foram é o governo né... mas agora vai ser né?! É para vir novos 

(Prof. E): Devido a isso, eu mesma já nem levo eles lá, é exaustivo. O trabalho de literatura com o 

ensino médio, eu estou trabalhando porque tá no PPP para gente trabalhar né, essas 

tecnologias...mas eles nem ligam, e as vezes eu faço  até em dupla, mas aí eles leem o livro em 
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dupla, e aí eles apresentam, fazem uns vídeos lá, e daí eles vão colocando e vão explicando né. Eu 

inclusive tinha uma encrenca com um professor da Unicentro por causa da biografia do autor, e eu 

acho muito importante o alunos, eles conhecerem o autor que estão lendo, conhecer a fonte, em 

que ele se baseou para ele começar a escrever, então assim, os alunos vão vendo né que muitos 

escritores eram descendentes de escravos, outros falavam de um Brasil mais... pois viam de fora 

né, e eu acho importante isso, e eu não obedecia esse professor não (risos) eu estou no último ano 

com o trabalho que eu sempre fiz, dos alunos pesquisar a biografia do autor, apresentar para os 

colegas e apresentar a obra né. Agora outro desafio que o terceiro ano tem, é pegarem duas obras 

e fazer um paralelo, o que tem de igualdade e o que tem de diferença, eu faço isso com o médio, e 

no fundamental daí eu trabalho com eles a literatura conforme o conteúdo. Agora no nono ano eu 

estava trabalhando os contos fantásticos, aí eles leem a literatura e eles apresentam também de 

forma oral, eu ainda não trabalhei com eles com tecnologia, e agora por último, essa última 

avaliação, eles elaboraram um conto fantástico em grupo, e apresentaram, aí eu chamo uma outra 

professora para filmar, aí eles se veem na produção, e veem algumas falhas né, que eles vão ter 

que melhorar da apresentação. (Mediadora): Faz a refacção do trabalho com eles? (Prof. E): Isso.  

(Mediadora): E a sra. Tem a intenção de trazer essa filmagem de forma mais ampla, alguma coisa 

para escola de forma geral, para os outros alunos assistirem, ou vai ficar um exercício para dentro 

de sala mesmo? 

(Prof. E): Olha eu acho que por enquanto vamos guardar, que essa turma é da tarde né, e aí 

apresentar quando for necessário, que nem eu falei pra eles: “vocês aceitam a gente filmar pra 

vocês se verem e verem o que vocês tem que melhorar, o que ficou bom o que não ficou, e de 

repente se a escola precisar para apresentar em outra situação, vocês permitem?” aí eles aceitaram, 

aí a pedagoga e a vice diretora aceitaram também então vamos filmar (risos). 

(Mediadora): E olha vocês podem trabalhar várias coisas como por exemplo na 

interdisciplinaridade, conversar com a professora de artes e trabalhar os contos fantásticos em 

conjunto à linguagem corporal, por exemplo né. 

(Prof. E): É, porque a gente passa uma noção, mas não se aprofunda né. 

(Mediadora):  Com esse trabalho vocês conseguem fazer um trabalho interdisciplinar, e com a 

refacção conseguem observar a progressão do trabalho, tanto da leitura oral, da leitura escrita, dá 

produção literária, e a linguagem corporal também, é um trabalho bem bacana. Mas, enfim vamos 

falar um pouquinho nessa área da biblioteca escolar, nós já conversamos um pouquinho sobre o 

ambiente da biblioteca, e o funcionamento dela, mas alguém sabe dizer se ela foi instituída por 

algum programa, ou teve apoio de algum programa relacionado à leitura, ou não, ela já foi elaborada 

na construção da escola? 

(Pedagoga M): Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no ano que a escola foi construída mas eu 

cheguei depois, e ela já foi construída com espaço para a biblioteca. Mas como tinha passagem de 

aluno ela foi mudada pra cá, então o espaço dela já tinha desde que a escola começou, só que, eu 

lembro assim de quando eu cheguei, o acervo era bem menor, mas na época do Requião, veio 

muito livro para a escola. 

(Mediadora): E você lembra se foi relacionado a algum programa do estado?  

(Prof. R): Eu acho que aqueles livros ali de cima, eram de projetos sim, chegou em todas as escolas, 

eles chegaram em caixinhas, e foi na época do Requião também, mas eu não lembro o nome 

específico do projeto, mas chegava assim em caixinha vários livros do mesmo título, para 

trabalharem... 

(Prof. W): Mas acho que o maior foi esse PNBE. 
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(Prof. E): Porque antigamente, nós tínhamos o que é metade desta sala, bem menor, e tinha uns 

armários assim que tinha o material, era os livros da biblioteca, livro didático, a biblioteca era um 

armário, aí a sala, a mesa das salas dos professores e tinha o cantinho do diretor, e era a mesa 

dele, a mesa do secretário, então metade dessa sala era secretária, era biblioteca, sala dos 

professores e sala do diretor, tudo num cantinho, a biblioteca era uma biblioteca, bem dizer, móvel, 

aí quando foi feito nesse prédio, aí fizeram o espaço. 

(Mediadora): E sobre este projeto que vocês mencionaram de distribuição de livros, será que esse 

projeto que vocês estão falando não é o “Literatura em minha casa?” já que é do tempo do Requião? 

(Biblioteca S): Eu acho que sim. 

(Prof. R): É o “Literatura em minha casa” então. Esse é o que a pedagoga M falou dos clássicos 

que chegaram, em versão pequenininha. 

(Mediadora): Esse programa, “Literatura em minha casa”, tinha um foco, de destinar as obras para 

os alunos, para as crianças levar para casa, a intenção não era de ficar na escola, vocês sabem 

dizer porque ficou na escola? 

(Prof. R): Porque eu acho que os alunos não cuidam, por exemplo, eu pego muitos livros lá na outra 

escola, esses clássicos, porque lá eles têm uma caixinha, com esses clássicos antigos enumerados, 

por exemplo tem 36 livros, aí a gente leva para a sala de aula, aí todos os alunos lê o mesmo título. 

(Mediadora): De fato eu já li em pesquisas que muitas escolas não entregavam os livros como 

doação para os alunos porque conseguiam empenhar um trabalho mais elaborado na própria 

escola, pois os alunos estragavam, não liam, enfim, já vi esta realidade exposta em outras pesquisas 

sim.  

(Pedagoga R): Eu penso que tem muito mais validade os livros ficando na escola, porque vem um 

ano, outros anos não vem, então você dá para aqueles alunos aí outros não tem acesso, como a 

professora falou, tem a caixinha, dá para usar todos os anos, até que durem os livros... e mesmo 

esses livros didáticos, depois de dois anos que eles ficam com os livros, eles jogam no reciclado. 

(Prof. R): Eles não tem ideia, eu falo: “Guardem os livros didáticos para fazer pesquisa, porque 

sempre que vai fazer alguma pesquisa, mesmo indo por exemplo para o oitavo, vai precisar de 

alguma coisa que já tenha visto no sétimo”,  eles não tem essa ideia de ter o livro para pesquisar 

em casa, e jogam mesmo não quer nem saber. 

(Mediadora): E vocês sabem se a escola recebe algum recurso para manutenção ou compra dos 

materiais relacionada a leitura, para os livros literários mesmo? 

(Pedagoga M): agora que tem uma verba ali que podia ser comprado livro, inclusive estávamos 

fazendo pesquisa com os professores para saber qual tipo de livro mais precisa, mas é raro 

acontecer. 

(Prof. W): Normalmente é o PDDE que dá para comprar, mas não é específico né. 

(Biblioteca S): Em reunião foi falado dessa compra, mas é aquele negócio né, o dinheiro já é pouco, 

aí acontece uma coisa outra, nem sempre dá para comprar o que gostaríamos. 

(Prof. R): E daí tem outra coisa né, esse dinheiro tem que ser feito cotação em três lugares, e tem 

que ser livros novos, sendo que renderia muito mais se fosse comprado no SEBO. Na outra escola 

que eu trabalhei não tinha biblioteca porque não tinha espaço, mas usavam a biblioteca da 

prefeitura, aí sabe o que eles faziam, pegavam desse dinheiro que vem de multinha e compravam 

no sebo, ou trocavam com sebo, era assim, só que com o dinheiro do PDDE não dá para fazer isso, 

se desse, nossa comprava muito mais livros. 
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(Pedagoga M): A gente já fez disso na escola de dinheiro de xeros, multa de biblioteca, tanto que 

gibi e algum outro material que tem aqui foi adquirido dessa forma, até teve uma época que 

conseguimos uma promoção boa de livros para comprar, mas agora com a lista que fizemos, até 

assusta o preço, aí não deu para atender né porque precisa de uma certa quantidade, e tem livro 

em torno de 45, 50 reais cada, e assim, por conta da cotação tinha que comprar naquele lugar.  

(Pedagoga R): Isso que ela disse antes de não ficar sempre as mesmas pessoas na biblioteca é 

complicado também, porque em outro colégio em que eu trabalho, faz muitos anos que trabalham 

as mesmas pessoas, então, elas conseguem fazer projetos específicos para a biblioteca e enxergam 

o que é necessário, coisa que aqui, até que as meninas se habituem e comecem a fazer alguma 

coisa, aí já muda de escola, e os pedagogos também são muito itinerantes, então, lá essa questão 

de extravio de livros, por exemplo, não existe, estão todos no sistema, e também, agora estão com 

o projeto de colocar no plástico, porque estraga muito, então colocam no pacotinho o livro tudo 

limpinho, e elas acompanham, se o aluno não entregou  elas vão na sala cobrar, aí elas conseguem 

usar esse dinheiro de xerox para comprar livros, e acompanham os pedidos do professor, mas é 

pessoal específico para isso, para esse cuidado com a biblioteca né. 

(Mediadora): E o que vocês acham da estrutura física da biblioteca, para leitura, por exemplo, o 

acervo a gente já viu que está deficitário né, mas vocês acham que a estrutura física é suficiente e 

adequada para finalidade pedagógica? 

(Prof. R): O espaço é bom.  

(Pedagoga M): O que a gente tem vontade de fazer e ainda não consegue nesse espaço, é fazer 

um cantinho da leitura, com tapete no chão, alguma coisa nesse sentido, mas é sempre assim, a 

gente começa a conversar com alguém, de articular para fazer, aí muda, e a pessoa que chega no 

outro ano não tem intenção nenhuma de colaborar para que isso aconteça, aí as ideias vão ficando 

na gaveta, e não consigo colocar em prática, essa é a vantagem de ter uma pessoa já de tempo, 

porque ela vai se familiarizando com o lugar, e o cuidado que ela tem com aquele espaço é diferente. 

(Mediadora): E vocês sabem me dizer se fizeram um trabalho atrativo para a biblioteca, já que 

vocês mudaram o espaço e tal, fizeram uma inauguração por exemplo, batizaram? 

(Pedagoga M): Teve sim, é até estranho aparentemente porque nossa biblioteca tem o nome do 

diretor. Foi assim, quando teve a mudança do espaço, como o diretor lutou tanto pela nossa escola, 

a gente queria fazer alguma coisa para homenagear sabe, aí pensamos na possibilidade do nome 

da biblioteca, e pensamos em um concurso para os alunos decidirem o nome da biblioteca, até que 

uma professora sugeriu em colocar o nome do diretor na biblioteca, e entre os professores todos 

concordaram, e ele não sabia de nada, nós mandamos fazer plaquinha, tudo sabe, e fizemos a 

inauguração, foi uma das poucas vezes que vimos ele chorar (risos) agora ele já está mais chorão 

(risos), e assim, ele nem imaginava, a gente ficava falando: “Ah esse autor, isso aquilo”,  então ele 

nem desconfiou, foi uma surpresa muito grande para ele sabe. (Mediadora): E vocês fizeram 

alguma coisa envolvendo toda a equipe pedagógica, técnica e as crianças do colégio nessa 

inauguração? (Pedagoga M): Foi sim, uma festinha para todo mundo. 

(Mediadora): Vocês têm aqui no acervo, materiais específicos para o campo? Oriundo do MST, 

Senar, Agrinho, instituições mistas, privadas, entidades civis ou governamentais? 

(Pedagoga M) Agrinho não, porque, desde que começamos a trabalhar com a professora de projeto 

de Educação Do Campo da universidade, em 2013, foi uma briga imensa também com o núcleo, 

mas nós abolimos aqui da escola sabe, antes disso tinha, os professores de ciências sempre 

trabalharam. Alguns outros materiais nós adquirimos indo em encontros, eventos, aí a gente compra 

sabe, mas alguns vieram de projetos da professora da EdoC de lá. né. (Mediadora): Então com os 

projetos vinculados à Unicentro vocês conseguem material? E com a SEED era só o agrinho 

mesmo? (Pedagoga M): A SEED sempre tenta implantar né, e a gente sabe que eles também 
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recebem verba pra isso né, para que o agrinho seja implantado né, o núcleo no caso, todo ano eles 

oferecem, mas, aí a gente diz que não e não pegamos. 

(Mediadora): E outros materiais, de literatura, como Itaú social, vocês têm no acervo, participam de 

seleção? 

(Pedagoga M): Não. Nem do Senar, do MST temos algumas coisas que vieram do projeto da EdoC 

da unicentro mesmo. 

(Mediadora): E para uso do educador, nós temos o PNBE professor, vocês já receberam materiais 

assim, ou de alguma outra instituição, de algum projeto social, seja do governo, misto, privado, 

material de apoio pedagógico? 

(Pedagoga M): Não né, só recebemos didáticos do MEC. 

(Prof. R): Aqui não recebi, mas eu já recebi lá em Castro. São os de capa azul, eles não são de 

literatura, mas são de como trabalhar literatura, e vem para o professor mesmo, tinha até a questão 

da publicidade aplicada na literatura, era bem legal, eu tenho esses livros ainda. 

A Pedagoga M pede para se retirar e orientar um trabalho, assim concordamos em falar mais neste 

momento, até sua volta, de trabalhos dentro da sala de aula. 

(Mediadora): Professores, vocês têm algum momento, em horário de aula, apenas dedicado para 

a leitura literária? 

(Prof. E): Sim, é que nós temos um dia para ir para a biblioteca né, cada professor tem um dia para 

liberar sua turma para ir renovar ou trocar livro, aí eu já uso essa aula, que ela fica truncada em 

aluno indo e vindo, e quando falta professor a pedagoga também vem com eles pra cá, assim eu 

uso o restante da aula, quem vai chegando da biblioteca já vai lendo seu livro. 

(Mediadora): E os estudantes, a pedido de vocês ou não, costumam usar a biblioteca para pesquisa 

ou para leitura literária?  

(Biblioteca S): O que eu vejo, assim, é quando eles chegam atrasado né, aí eu sempre falo, se vai 

ficar na biblioteca tem que fazer leitura, mas eles não querem, a gente vê que eles não aproveitam 

o tempo  

(Prof. C): Quando eles cometem alguma infração também é assim, eles não ficam na sala de aula, 

eles vem para a biblioteca ler gibi, e é complicado esse negócio de mandar para a biblioteca como 

forma de punição, porque eles já não gostam de ler né, aí a imagem bonita que a gente faz da leitura 

em sala de aula né, caí por terra.  

(Prof. R): Mas eu acho que o principal problema desse trabalho é a concentração.  

(Prof. C): Assim sabe, eu até peço para eles, não no dia que emprestam porque eles ficam 

dispersos, mas eu tento fazer com que tragam o livro emprestado pra gente ir na grama, sentar e 

ler um pouco, mas eles fazem tudo menos leitura, até rolam na grama, eu queria sentar no banco e 

ler, mas né, e se você faz na sala de aula esse momento de leitura, fica uma coisa mecânica, e tem 

que chamar atenção toda hora porque tem aqueles alunos mais exaltados. (Biblioteca S): Ninguém 

consegue controlar eles, é só o diretor mesmo quando chega (risos). 

(Prof. C): Mas as vezes a gente precisa em algumas situações tomar umas medidas mais drásticas 

sim né, porque a gente não tem o controle de tudo, e os alunos adolescentes, é complicado manter 

a concentração deles, sem um método tradicional sabe. 
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(Biblioteca S): Eles ficam comportados quando não vem em grupo, aí eles fazem leitura, silêncio, 

agora quando vem em grupo é só sentar e conversar. 

(Prof. E): Uma coisa que eu noto quando eles estão em grupo, é ler um parágrafo, o outro lê outro 

sabe, fazem uma leitura coletiva, tem alunos que gostam muito, mas quando estão na biblioteca 

eles tem que falar baixinho.  

(Mediadora): Mas e pesquisa, eles não usam a biblioteca para pesquisa? 

(Biblioteca L): Eles vêm sim. Só entra a questão do transporte né, fazer pesquisa em contraturno 

é difícil por causa do transporte mesmo, mas quando acontece do professor exigir a pesquisa, é 

autorizado e eles vem, aí fica o dia inteiro na escola. 

(Prof. E): Quando eu vejo que o aluno não terminou a pesquisa, e eu tenho mais de uma aula, eu 

libero pra vir terminar, porque nem sempre ele vai ter outra oportunidade. 

(Mediadora): Como a gente sabe a grade curricular é densa, então, apesar da grade, vocês 

conseguem fazer com que o aluno leia por fruição? 

(Prof. R): Nem todos né, tem os que até vem na biblioteca por conta, porque gostam, mas não são 

todos, nem maioria. E ainda tem os que querem ler em casa, mas não tem luz, e isso atrapalha. 

(Prof. E): Sabe, eu até me questionei esses dias, porque eu estava muito enérgica com eles, 

cobrando demais, e não estava permitindo que eles aproveitassem a leitura sabe, principalmente a 

turma da noite, eu vinha com eles pra cá, e eles queriam vasculhar pegar outras coisas, e eu não 

deixava, mandava sentar e ler seu livro, e eu pensei: “Tá errado o que eu estou fazendo”, aí eu 

comecei a mudar também, comecei a deixar eles livres para ler o que querem, justamente para 

desenvolver esse interesse de leitura. 

(Prof. C): Eu também já passei por essa reflexão sabe, quanto a coisa operacional e administrativa 

da coisa, porque eu fiz pós sabe, e eu gosto de manusear o livro, sentir o cheiro, então acontece do 

aluno vir para a biblioteca, e não é só aqui é no geral, você fica engessado porque não pode tirar o 

livro do lugar, porque não pode tirar da sequência, não pode deixar na mesa, e mais sei lá o que né. 

Gente, pra mim, os alunos tem que pegar, tem que ver, tem que folhear, tem que sentir, igual a 

professora falou né, tem que deixar ver o que quer, é para desarrumar mesmo, eu penso dessa 

forma, que a gente aprende fazendo isso também , e os alunos acabam se interessando quando 

tem certa liberdade de vir, de mexer, de explorar. Quando você vai na livraria, você não pega, não 

manuseia?! Se a gente gosta disso imagina os alunos, eu particularmente gosto de livros que sejam 

esteticamente atraentes, e claro que quando você tira o livro da prateleira você não lembra mais de 

onde pegou, acontece. 

(Biblioteca S): É que nós tivemos algumas divergências na organização do acervo sabe, eu não 

tinha experiência com biblioteca e tinha uma pessoa que queria organizar tudo por ordem alfabética, 

diferente do que estava. (Prof. C): Mas é por causa dessa rotatividade de funcionário, que além de 

ter essa rotatividade anual, ainda tem a rotatividade no dia, de troca de expediente. 

(Prof. E): Então Elisangela, é o seguinte, nós observamos que os alunos estavam pegando livro 

que era de nível de ensino médio, pensa no sétimo ano pegando “O Ateneu”, “O Alienista”, é uma 

leitura mais complexa, são poucos que entendem. 

(Biblioteca S): Então, assim eu percebi que por ordem alfabética não estava dando certo. 

(Prof. C): O bom é deixar assim por temática, porque a gente olha e sabe a linguagem do livro, 

consegue orientar melhor, aí as bibliotecas S e L organizaram. (Mediadora): E essa nova 

organização foi quando? (Prof. E): Esse ano, porque vieram aqui uns professores da Unicentro com 

mestrandas e organizaram sabe, mas aquela organização não deu certo, muita coisa nós não 
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sabíamos onde estava, então esse ano reorganizaram de uma maneira assim por série, 6º, 7º, 8º e 

9º ano por categoria. 

(Prof. C): É que tinha que consultar código, gente tem aluno na Unicentro que não sabe consultar 

código, e outra, vão querer uma biblioteca nível universitário numa escola do campo?!  E mesmo na 

Unicentro não se devolve livro na prateleira, aí aqui ficou complicado. 

(Biblioteca S): Surgiu a opção de fazer a legenda para a faixa etária do aluno, então a legenda é 

para faixa etária agora. 

(Prof. C): É, mas não dá para não deixar o aluno sem mexer, sem tirar do lugar, tem que olhar, tem 

que mexer, mesmo estando com a indicação de idade, ele quer olhar. (Mediadora): Esse tipo de 

confusão acontece mesmo, divergências de ideia e tudo mais, o importante é que vocês 

conseguiram encontrar uma forma que atenda, não é isso?! Vocês acham que esse ano está dando 

certo a forma que vocês organizaram, atende a proposta pedagógica? 

(Biblioteca L): Acho que atendeu, deu um trabalhinho, mas melhorou eu acho. 

(Prof. C): Eu acho que a organização é coisa tão pequena para se ficar discutindo em hora atividade, 

sendo que o foco é estratégia para direcionar o livro para os alunos, não devia ser preocupação 

quem vai guardar né. 

(Prof. W): É que a própria leitura, em muitas escolas, é vista ainda como “matação” de tempo por 

algumas pessoas. 

(Prof. C): Assim, ao colocar por nível, a gente consegue ver ainda um pouco do que eles estão 

pegando, e tem aluno que está numa leitura mais avançada que outros, mas como você vai controlar 

30 alunos, vendo livro a livro se é adequado? Aí quando ele vai te apresentar um trabalho mal feito 

é que você vê: “mas claro né, esse livro não dá pra ele”. 

(Prof. R): Ah mas aí na verdade ele nem leu né, livro muito complexo não vai nem ler, aquele do 

submarino lá, eu adoro aquele livro, e trabalhei um trecho, sobre as visões que tinha do futuro e tal, 

e eu trabalhei essa parte do submarino, e contei a história falei: “Olha ele era um visionário, já 

imaginava que a gente poderia respirar em baixo da água” enfim, contei a história, eles ficaram com 

vontade de ler, aí levei o meu, que é grosso, a história original né, e o menino que se interessou 

gosta de ler, e eu chegava e perguntava: “Está lendo?” “Aí professora eu estou achando muito difícil” 

ele falava, e eu fiquei pensando, porque é difícil mesmo para a idade dele, ele é do 7º ano deve ter 

uns 12 anos, aí eu consegui no sebo o compilado, e ofereci de trocar, porque ele não ia terminar de 

ler, esse que eu troquei tem uma linguagem mais acessível, tem desenho, e o meu não tem.  

(Mediadora): E sobre essa questão da leitura, vocês trabalham com projetos de leitura, de longo, 

médio e curto prazo? Com interdisciplinaridade, projetos que envolva a comunidade, todas as séries, 

algo para todos assim em conjunto? 

(Prof. E): Eu gosto de desenvolver trabalho para apresentar na reunião de pais, e quando dá para 

encaixar outra disciplina, a gente faz sim interdisciplinar, eu já trabalhei o Modernismo junto com 

história, e esse ano entrou história, geografia na questão territorial, biologia na parte de doenças né, 

mais a professora de educação física e o professor de sociologia, então, começamos com a 

literatura, discutimos as outras disciplinas para apresentar para os pais. (Mediadora): Mas e assim, 

em projeto, algo que vocês projetaram de forma cultural, tem alguma coisa que conseguiram fazer, 

tipo tarde da poesia, algo nesse sentido? (Prof. E): Não, nesse sentido não, eu faço, mas só para 

eles dentro de sala, porque é ruim de apresentar na escola.  
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(Mediadora): E as meninas da biblioteca, nossas mediadoras de leitura, já pensaram, tem em vista 

algum projeto nesse sentido, envolvendo a biblioteca como espaço cultural, de forma que abrace 

todo conjunto escolar?  

(Biblioteca S): Não esse ano não, como eu te falei né, eu estou esse ano como bibliotecária, e 

ainda mais assim envolvendo o colégio todo, fica muito difícil, porque é muito corrida a parte 

pedagógica e tem outras questões mais emergenciais, e a biblioteca fica assim em segundo plano, 

terceiro plano, e a gente sozinha aqui, não tem como determinar certas coisas, ainda mais um 

projeto né, dentro da escola, assim interligado. (Mediadora): Eu já participei aqui nessa escola de 

projeto, não lembro o nome, mas fazem uma espécie de feira gastronômica, os alunos apresentam 

trabalhos, apresentam os trabalhos dos núcleos setoriais e a comunidade participa com a comida 

do campo, é algo assim, já vi isso aqui com vocês, na parte de leitura e literatura nunca ocorreu 

essa ideia? 

(Prof. E): Agora esse projeto está sendo desenvolvido na área do empreendedorismo. 

(Prof. R): Eu já participei de projetos assim com leitura, mas em outra escola, não aqui, e é muito 

complicado fazer isso aqui, porque a gente não pode chamar os alunos o tempo todo, lá em Castro, 

todo ano nós tínhamos contação de histórias, e lá tinha magistério, então eles faziam com os sextos 

e sétimos anos esse trabalho, orientado pelos professores, mas lá os alunos iam no contraturno, 

então fazia a semana de contação de histórias e poesias, eles recitavam os poemas, fantasiavam 

de personagem, só que aqui é complicado, até para chamar para um trabalho é difícil, imagina assim 

para várias pessoas, porque eles tem que ficar o dia inteiro aqui, então tem que ter almoço para 

eles, tem que avisar por causa do transporte que é complicado também. Para funcionar, esse tipo 

de trabalho tem que ser no período que eles estão aqui, a aula é de manhã, tem que fazer tudo de 

manhã, e aí complica a grade também né, não dá tempo porque são todos né, precisa de mais aula, 

não dá para oferecer só minhas aulas por exemplo entende, isso atrasaria o conteúdo. Nessa cidade 

que trabalhei que era assim, era tudo no contraturno que trabalhava. 

(mediadora): Mas e nos núcleos setoriais, não tem aqui o núcleo de cultura e comunicação? Eles 

não desenvolvem trabalhos nos núcleos? 

(Prof. R): Ano passado, eles colocaram uma caixinha de leitura, eles iam de sala em sala pedindo 

livro, revista, e fizeram uma caixinha para cada sala, aí quando terminavam uma prova, um trabalho, 

não tinha o que fazer, pegavam e ficavam lendo, mas não deu certo sabe, começou a sumir, 

estragar, rabiscar, não deu. 

(Mediadora): Mas como é guiado o trabalho deles no núcleo, por exemplo, círculo de leitura, leitura 

compartilhada, ali entre eles? 

(Prof. R): O único núcleo na verdade que dá certo, que eles são ativos é o de futebol.  

(Mediadora): E os núcleos, de forma geral, estão funcionando bem na escola? (Prof. E): Então, a 

gente fazia trabalhos assim nas datas comemorativas, de apresentar um trabalho, alguma coisa, 

uma homenagem, mas aí com os núcleos, essa responsabilidade maior ficou para eles, e não é 

mais como antes, mas eles fazem um cartaz, colocam uma mensagem, coisa assim.  

(Mediadora): Mas então, de uma forma geral, os núcleos, na opinião de vocês, não está se 

desenvolvendo bem? Eu lembro que tinha a rádio da escola, foi um projeto desenvolvido pelo 

núcleo, não está mais caminhando assim? 

(Prof. R): Até o ano passado tinha um menino que gostava sabe, então ele ficava tipo um radialista, 

era um menino da noite, então ele falava as coisas, colocava música, era bem divertido, falava de 

aniversário, mandava recado para a gente, mas depois que ele foi embora ninguém fez mais isso. 
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(Mediadora): Mas e aí os professores da coordenação dos núcleos, vocês não tentam dar uma 

chacoalhada neles e reavivar isso? 

(Prof. E): Os núcleos funcionam em processo, que vem vindo desde os sextos anos, aí eu acho que 

quando eles vão amadurecendo vão perdendo o interesse. 

(Mediadora): E dentro deste trabalho, que pode estar morninho agora, mas eu sei que já foi forte, 

desse período, ou por outros motivos de ação pedagógica, existe trabalho produzido pelos alunos 

aqui na biblioteca, tem produção deles aqui no acervo? 

(Biblioteca L): Tem sim, tem alguns, não é muita coisa não, mas tem poesia, contos, coisas que 

eles escreveram.  

(Mediadora): Eu já vi livro produzido pelos alunos aqui, que com recurso do grupo da EdoC da 

Unicentro, eu acho que com esse recurso não lembro bem, foi impresso, e isso é legal porque anima 

nossos estudantes, e também já vai engajando nessa área de pesquisa né, vocês sabem se além 

destes projetos que possam colaborar, existe mais alguma fonte de recursos para estes trabalhos? 

(Prof. E): Não tem. O que tinha era esse que você viu, e saiu com apoio da Unicentro, acho que foi 

até mais de um, mas com apoio da Unicentro, e era desenvolvido nesse projeto que você conheceu 

também de “Feira de saberes e sabores”. 

(Mediadora): Já mencionamos da dificuldade de fazer projetos de longo prazo, mas e de curto 

prazo, trabalhos mais pontuais, na biblioteca ou outros espaços envolvendo leitura, vocês fazem? 

(Prof. R): Tem esses que a prof. E faz nos dias de reunião, já tivemos produções bem bonitas, mas 

os pais não se interessam, eles querem pegar logo o boletim e ir embora, nem param para ver sabe, 

perca de tempo e material, tinha até livrinho, aí decidimos não fazer mais, inclusive esse projeto de 

feira saberes e sabores acho que vai acabar né.  

(Mediadora): Não gente não deixa acabar não, é tão bom, com tanta coisa de interdisciplinaridade 

que pode ser usada, e faz parte da realidade deles, é um projeto excelente, fiquei admirada quando 

participei. 

(Prof. C): O projeto é bom, mas é difícil desenvolver, é coisa assim do campo, de trabalho, então é 

difícil. (Mediadora): Mas a escola traça esse perfil no PPP, com os princípios do trabalho, da 

realidade e cultura campesina, articular conhecimento com prática para o uso social e coletivo, não 

é isso? (Prof. C): A escola sim, mas e quando não é do perfil do professor, aí fica difícil né. 

(Mediadora): E vocês falam sobre isso na reunião pedagógica de vocês, falam dos projetos, em 

como dar continuidade neles? 

(Biblioteca L): É difícil dar continuidade por conta da rotatividade dos professores também, eles 

começam um trabalho e vão embora. 

(Prof. R): É o caso de uma das professoras que fazia esse projeto, ela trabalhava em dois turnos 

nesta escola, e não trabalha mais, e tinha dois dias da semana que ela ficava o dia inteiro aqui, 

então tinha bastante hora atividade aqui, e também não ia pra casa porque muitas vezes não tinha 

como ir, então ela desenvolvia trabalhos articulando ciência, a vida cotidiana e comunidade sabe, 

fazia geleia, fazia desinfetante, fazia com eles, agora não tem mais tempo. 

(Mediadora): E quantos professores tem efetivo aqui na escola? 

(Prof. R): É que assim, tem efetivo, mas que não é efetivo da escola, é efetivo do estado, os que 

tem padrão aqui acho que uns cinco ou seis, as de artes por exemplo só vem em um dia da semana, 
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e é assim. Isso dificulta desenvolver trabalho articulado. E antes o professor tinha mais hora 

atividade, tinha mais tempo no colégio, perdemos muito com tudo isso, em todas as partes. 

(Mediadora) E sobre animação literária, alguém já conseguiu desenvolver trabalhos com animação 

para a literatura, mesmo que de forma individualizada no trabalho de vocês, mas, tentar fazer com 

que eles socializem as leituras? 

(Prof. R): Sim, assim a gente faz, montamos cartazes, mural, quadrinhos, este tipo de coisa.  

(Prof. C): Nós fizemos cartazes sobre a importância da leitura e sobre o livro em si, eu selecionei 

frases sobre um livro, tipo “O livro é meu amigo”, aí eles fizeram cartazes em grupo das frases e 

ilustraram, e contextualizando, explicando, e com os nonos anos eu fiz os cartazes também mas, 

eles desenvolveram as frases sobre a importância da leitura, e ficou nos corredores os cartazes. E 

assim, eles estavam falando aquilo sobre o livro e leitura, saiu da boca deles, então se eles dizem 

né, vamos entrar nesse mundo então, porque só ficam no celular. 

(Mediadora): Já que mencionou o uso do celular, como funciona o trabalho com tecnologias, vocês 

conseguem encaminhar trabalhos que envolva ou permita o uso de aparelhos? 

(Prof. C): Usar não pode, o celular, é proibido, aí quando a gente quer que eles usem tem que pedir 

autorização, mas assim, não tem internet gratuita para eles né, e nem todos tem acesso. Eu até 

iniciei um trabalho sobre publicidade que envolvia questões de facebook, selfies, ebooks, coisas 

assim de redes sociais, então eu pedi uma selfie deles, pra gente colocar uma frase, uma poesia, 

eles teriam que me mandar pra gente publicar em mural alguma coisa, mas eu desisti, porque fiquei 

preocupada com o bullying, então mudei a estratégia, quero pedir para que eles tragam o celular e 

tirem uma foto do que chama a atenção na natureza, que não seja especificamente deles, e trabalhar 

a imagem com poesia. 

(Mediadora): E você não perde, fazendo assim, o gênero que está trabalhando, e ainda envolve a 

realidade deles, veja que são do campo, mas eles também participam das redes sociais, essa ideia 

de sujeito do campo atrasado não cola mais, colocar uma foto do que eles apreciam em publicidade 

e no conjunto da poesia, é uma atividade bem atual, que rola muito nas redes isso mesmo, e ainda 

articula com a linguagem poética, bem legal. E aproveito esse gancho da publicidade para 

perguntar, como anda o trabalho com o jornal da escola? 

(Prof. E): No ano passado a gente fez, eu também fiz uma pasta de folclore. (Mediadora): Mas eu 

pergunto assim, em sentido coletivo, algo que possa ser socializado, e não só os trabalhos que 

vocês fazem focado ali para a turma só. 

(Prof. R): Esse a gente faz com os alunos do projeto, dos núcleos, quando tem uma ideia, e 

conforme tempo também.  

(Mediadora): Interliga a biblioteca com esse trabalho? 

(Prof. E): a gente faz conforme o conteúdo, dialoga com o conteúdo.  

(Mediadora): Com a biblioteca não? Não dá para fazer? 

(Prof. R): Dá, só que eu nunca fiz, mas as meninas elas ajudam a gente em tudo. 

(Biblioteca L): A professora de artes faz. 

(Mediadora) Só para eu resumir aqui, os núcleos estão mais calminhos, não estão trabalhando 

muito com contação de histórias, círculos de leitura... E eventos externos, vocês estão conseguindo 

levar os estudantes para participar de eventos culturais? Por exemplo, tivemos as caravanas, foi um 
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programa do governo estadual, caravanas de poesia, ou algum outro tipo de evento cultural 

oferecido aí nas universidades, casas de cultura, museus, algo assim? 

(Prof. R): Ah isso é um sonho, por causa do transporte não tem como, mas assim, eu tenho uma 

amiga que trabalha na casa da cultura e pelo município eles vão, porque a prefeitura arruma 

transporte e levam eles, mas é projeto do município, ela até falou que iam apresentar uma peça 

nova do livro tal, convide os alunos pra vir né, mas como vamos levar?! não tem como levar, tudo é 

dinheiro, pra ir eles precisam pagar, eles não tem dinheiro. (Mediadora): A prefeitura não 

disponibiliza transporte para o colégio aqui? Não, assim, a prefeitura disponibiliza para os 

estudantes do município, de colégio municipal, para nós aqui não. Além disso foi proibido sabe, eu 

poderia até marcar com ela e levar, mas como eu vou levar?! dá muito problema com horário, se 

demora um pouquinho lá eles chegam aqui e perdem a condução, não dá sabe. 

(Mediadora): E como assim foi proibido? 

(Biblioteca S): Parece que veio um oficio proibindo, mas não é proibindo assim, é que para tirar 

eles para um local mais longe, uma viagem, tem que estar no PPP e no PDT, desde o começo do 

ano e deixar tudo agendado. 

(Prof. R): Mas mesmo que coloque lá no PPP, porque isso dá pra colocar, coloque lá “saídas de 

campo para atividades culturais”, mesmo que coloque, nunca tem dinheiro pra levar, a gente até 

queria levar eles no cinema, tem aluno aqui que nunca viu cinema, não conseguimos levar. 

(Biblioteca S): E se conseguir fazer algo assim, o aluno tem que estar aqui no horário certinho 

porque o transporte não espera, o motorista sai e deixa o aluno. Até quando eles passam nas casas 

se o aluno não estiver no local programado eles não esperam. Os motoristas são difíceis de lidar 

(Geral) 57 inclusive tem uma aluna que não estava vindo pra escola por causa do motorista. 

(Mediadora): Como assim??!!  

(Geral) Tinha lugar no transporte, mas ele não queria que ela viesse porque ela era fortinha sabe, 

tivemos que entrar em contato com prefeitura, com motorista, deu um baile pra que ela viesse, agora 

o pai dela vendeu aqui e foram pra cidade, eu trabalho na escola onde ela está agora, já está sendo 

muito elogiada, mas até esse tipo de problema a gente enfrenta sabe. Teve aluna que desistiu 

também porque estudava a noite, o motorista não queria entrar num trecho lá que é difícil, deixava 

ela na BR, aí como vai a aluna, onze e pouco da noite cortar trecho a pé e sozinha, desistiu também. 

(Mediadora): E para encerrar, falem um pouquinho da formação continuada, na área de leitura, estão 

tendo? 

(Prof. R): Até em julho nós tivemos sobre leitura, na semana pedagógica, aí para ministrar as 

oficinas eram professores do PDE né. E tem a Unicentro que sempre está fazendo alguma coisa 

aqui com a gente. E na área de inglês estamos tendo curso também, sobre textos verbais, não 

verbais. 

(Mediadora): Material pedagógico do âmbito do Pronatec, procampo, saberes da terra, Iterra, vocês 

costumam utilizar? 

(Prof. R): Tem material do Pronatec aqui né. 

(Biblioteca S): Esse ano não recebemos nada, só o PNLD mesmo. 

                                                           
57 Preferimos não evidenciar a identidade de quem contou o ocorrido, todos os presentes 
conheciam o fato. 
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(Prof. E): O dossiê temático do MST tem aqui, e tem material de agroecologia também, mas fica na 

biblioteca do professor. 

(Mediadora): E como está sendo trabalhado os complexos de estudo? Este material consta no PPP 

de vocês. 

(Prof. E): Sim a gente fazia os complexos.  

(Mediadora): Não trabalham mais?  

(Prof. R): Ahan, trabalhamos.  

(Mediadora): Está ótimo, vocês acham que tem mais alguma informação que possa contribuir com 

a pesquisa, algo que não foi conversado ainda? 

(Prof. E): Olha eu sou o tipo de professora que trabalha de forma bem antiga ainda, gosto de pegar 

conceitos e fazer eles achar lá no texto, mas eu sinto assim, nós temos muita dificuldade porque o 

que você ensinou hoje, amanhã eles chegam aqui sem saber, tipo assim “E o verbo” e fica, verbo, 

verbo, verbo, mas parece que não explicou nada, por isso a gente incentiva a leitura, para ver se 

através da leitura, eles conseguem memorizar a escrita da palavra, visualizar a contextualização ali, 

toda a parte da estrutura gramatical, porque tá cada vez pior, e não sei o que fazer! 

(Mediadora) Olha professora, hoje em dia temos muitas coisas que retiram a atenção do aluno, eu 

digo pelo meu filho que tem 10 anos, e é tanta televisão, videogame, falta de tempo para interagir e 

oferecer outras coisas, e eu noto que isto tudo interfere na atenção mesmo, isso porque é um filho 

só, imagino mais de 30 crianças dentro de uma sala, e nessa hora, para conseguir reter essa 

atenção, imagino que trabalhar de forma interativa possa trazer melhores resultados, assim né, uma 

sugestão é que se já tentou de uma forma e não deu, quem sabe tentando de outra?! Não podemos 

é desistir né (risos), difícil é mesmo. 

(Prof. C): É bem isso professora, atenção, e eu acho que esse trabalho assim direcionado, tinha 

que começar com os professores de lá do município, porque os alunos chegam aqui de lá sem saber 

produzir um texto, tirando a questão de conteúdo, ideia, argumento, eles não sabem usar nem a 

folha de caderno, e eles chegam pra gente assim, e nós não temos tempo hábil, nem sobrando pra 

dar essa base que chegam sem ter, eles chegam com erros assim muito precário, de construção 

frasal, de ortografia, tudo.  

 (Prof. R): Tem escola que está fazendo yoga com as crianças, meditação, coisas assim para 

melhorar essa atenção né. Até a gente precisa né. 

(Mediadora): sim tem mesmo. Gente eu agradeço por vocês me passarem as informações, 

demorou bastante, mais do que eu esperava, então peço desculpas por isso também, mas muito 

obrigada mesmo, bom trabalho para vocês. 

 

 


