
experiências de docência no Ensino Superior em espaços que permitam compartilhar e dialogar 

sobre muitos outros modos de realização do trabalho pedagógico, sob uma perspectiva crítica, 

inovadora e comprometida com a formação de professor@s no âmbito acadêmico. 
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Resumo: 

Levando em conta que a pesquisa, a extensão e o ensino constituem-se como o tripé da 

Universidade, este projeto traz como problemática a integração do ensino de Graduação em 

Letras e Pedagogia à pesquisa e extensão do Programa Estação da Leitura (ESTALE) através da 



criação de espaços de leitura e investigação experimental no âmbito da Didática da Leitura no 

Ensino Fundamental. Com isso, tal integração objetivou realizar experimentos com leitura de 

modo a disseminar, na comunidade, o conhecimento produzido academicamente pelos 

estudantes de Letras e Pedagogia. Pautada na metodologia da Pesquisa Experimental, é parte 

das atividades da disciplina Literatura Brasileira VI ministrada nos cursos de Letras e 

Pedagogia. Ao mesmo tempo, integra à linha de pesquisa Didática da Leitura do Programa 

ESTALE, desenvolvido no Centro de Estudos da Leitura (CEL/UESB). Na sua execução, foram 

realizadas as seguintes atividades: revisão teórica com os alunos da Graduação acerca dos 

conceitos leitura, literatura, ludicidade; visitas aos locais de pesquisa para obter autorização; 

preparação e realização dos experimentos para a prática de extensão; aplicação de questionários 

e/ou entrevistas com os pesquisados; constituição e análise do corpus coletado; redação final do 

relatório de experiência. Percebeu-se, durante a realização dos experimentos de leitura, o grande 

interesse dos alunos do Ensino Fundamental pelos textos/obras trabalhados. Além disso, criou-

se oportunidade para que os alunos pesquisados chegassem ao conhecimento de autores, textos 

e obras ainda desconhecidos pela maioria deles. Também foi permitido aos alunos da Graduação 

dos Cursos de Letras e Pedagogia um envolvimento com a produção de conhecimento uma vez 

que a pesquisa e a extensão foram concebidas no ensino de modo a garantir a interdependência 

entre tais dimensões constitutivas no espaço acadêmico. Diante disso, acredita-se que este 

trabalho, por meio de seus resultados, está em consonância com a produção de conhecimento da 

área uma vez que corrobora com ideias de autores que defendem o diálogo entre os leitores 

pesquisados e a Literatura Infanto-juvenil clássica ou contemporânea e a entrada do texto 

literário, enquanto literatura, na sala de aula (YUNES,1984 e BARTHES, 1978). Além disso, 

traz pressupostos de Freire (1989) quando discute a curiosidade epistemológica, algo vivenciado 

pelos pesquisados. No que se refere à qualidade da mediação, cumpre observar que os 

pesquisadores prepararam bem sua entrada em campo à luz das indicações da teoria da pesquisa 

etnográfica e da pesquisa de campo em geral, conforme assinalam Alba Zaluar (1986) Mariza 

Peirano (1990). 

Palavras-chave: 

Leitura – experimentos – ensino/pesquisa/extensão 

 

Introdução 

Este artigo apresenta dados das atividades desenvolvidas no “Projeto Estação da Leitura: 

Pesquisa Experimental”, realizado em Escolas, Creches, Hospitais, Abrigos, Orfanatos etc., de 

Jequié e região. Trata-se de um projeto que integra a pesquisa, a extensão e o ensino e é 

desenvolvido por pesquisadores, alunos e monitores do Curso de Letras e Pedagogia da 



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), técnicos do Centro de Estudos da Leitura 

(CEL) da referida universidade e bolsistas da FAPESB.  

Entre os anos de 2007 a 2009, tal projeto materializou 54 experimentos com leitura e formação 

de leitores, os quais foram elaborados e mediados pelos alunos do Curso de Letras e Pedagogia 

da UESB, colocando em pauta a literatura infanto-juvenil clássica e contemporânea e a literatura 

infanto-juvenil de Monteiro Lobato.  Pode-se dizer que todos os experimentos mediados foram 

de fundamental importância para a formação dos discentes da área de Letras e Pedagogia e do 

público pesquisado, pois possibilitou a ambos oportunidades de vivenciar novas experiências no 

que diz respeito ao trabalho com leitura de textos e obras literárias e, sobretudo com o processo 

de  formação de leitores. 

Nessa perspectiva, apresentamos, neste artigo, dados referentes aos experimentos realizados 

entre os anos de 2007 a 2009. 

 
Socialização dos experimentos: uma conversa sobre leitura, 

ludicidade e formação leitora. 

 

Hoje foi um dia massa foi o dia que viemos a oficina do Projeto De literatura infanto-

juvenil com as meninas da UESB... (Aluno do Colégio Estadual Polivalente Edvaldo 

Boaventura/Jequié-BA). 

 

Conforme mencionado, o Projeto de pesquisa experimental é parte das atividades da Disciplina 

Literatura Brasileira VI integrada  à linha de pesquisa  Didática da Leitura do Programa 

ESTALE, desenvolvido no Centro de Estudos da Leitura – CEL/UESB. Na sua execução, foram 

realizadas atividades previstas no cronograma do Projeto: revisão teórica; planejamento de 

ações específicas; visitas aos locais de pesquisa para obter autorização; preparação de material 

para as experiências práticas; realização de experiência para observação; aplicação de 

questionários e/ou entrevistas com os pesquisados; constituição do corpus de análise; análise do 

corpus; e redação do relatório de experiência. 

O Projeto se iniciou no mês de setembro de 2007 – início do semestre letivo –  e, conforme 

previsto no Plano de Atividades,  foram elaborados os experimentos de intervenção e realizados, 

em sala de aula, a revisão teórica seguida de seminários sobre temas e autores da Literatura 

Infanto-juvenil. Após os estudos teóricos, os alunos da graduação fizeram contato com as 

Instituições onde foram realizadas as oficinas (sinônimo de experimentos). Feito o contato e 

obtida a autorização para a experiência, foram agendadas tais oficinas.  Em seguida, o Projeto 



foi  desenvolvido e analisado por meio de diferentes etapas e instrumentos de pesquisa: 

apresentação no campo de pesquisa; leitura de obras/textos trabalhados; coleta de dados atráves 

da observação direta seguida de anotações em fichas de acompanhamento das oficinas e/ou 

diário de campo; aplicação de questionários;  coleta de depoimentos orais e escritos; registro 

fotográfico; e  material produzido pelos pesquisados. Após os experimentos, as equipes 

produziram um relatório tendo, como anexo, tudo que foi produzido durante as oficinas. Este 

relatório fica à disposição dos interessados nos arquivos do Programa ESTALE, no CEL/UESB.  

Foram realizadas 18 (dezoito) oficinas/experimentos entre julho de 2007 e junho de 2009 em 

Instituições de Jequié e Região e, durante o “II Encontro sobre Monteiro Lobato – II EMOL”, 

foram realizadas 36 oficinas nos turnos matutino e vespertino em três escolas do município de 

Itamari/BA. Estiveram envolvidos na pesquisa ministrantes das oficinas/experimentos - um total 

de 69 alunos de graduação; e sujeitos/pesquisados - mais de 500 pessoas entre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, conforme se  observa  nos gráficos abaixo: 

                

 

 

 

 

Percebeu-se, durante a realização das oficinas, o grande interesse dos alunos pelos textos/obras 

trabalhados e ocorreu um efetivo envolvimento nas atividades. Além disso, criou-se 

oportunidade para que os alunos pesquisados chegassem  ao conhecimento de autores, textos e 

obras  ainda desconhecidos pela maioria deles. Observou-se  o desejo dos alunos pela leitura e o 

desejo de conhecer novas realidades a partir do livro. Constatou-se ainda que,  em algumas 

turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental , há um cantinho da leitura e textos impressos 

presos na parede e que, na maioria dos locais de pesquisa, não há bibliotecas sendo, portanto, 

mínima a oportunidade de acesso aos livros de literatura nos espaços de educação formal 

investigados. 

Entre as 54 oficinas ministradas, destaca-se o experimento “No lago de Imagens – uma 

experiência lúdica de leitura” com livros de Ângela Lago. O questionário analisado e 

respondido pelos pesquisados/alunos da segunda série registra que 100% atribuíram nota 10 ao 

experimento e pediram seu retorno à Escola Stela Câmara Dubois do município de 

Jaguaquara/BA e apontaram, como ponto positivo, o caráter lúdico da experiência realizada. 

No Experimento “Literatura e Encenação”, com o livro Brasileirinho, de Ieda de Oliveira, 

tivemos os seguintes dados: 100% dos alunos da 2ª série do Ensino Fundamental da Escola 

Nº de Alunos
Pesquisadores
Envolvidos

Nº de Pesquisados

Projetos Realizados

Nº de Pesquisados



Adventista de Jequié/BA ficaram envolvidos, atentos, alegres e em ação no momento que 

ouviram, discutiram, leram  e encenaram. Nesse sentido, Silva (2002, p. 43) afirma que a “[...] 

leitura, possibilitando a aquisição de diferentes pontos de vistas e alargamento de experiências 

parece ser o único meio de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem” 

(SILVA, 2002, p. 43). 

Chamamos a atenção que a escola pode ser a grande precursora da leitura para a maioria dos 

alunos. Por isso, a instituição deve garantir que esta atividade seja apreendida de forma 

significativa. Acreditamos que a leitura não pode ser apresentada como uma atividade mecânica, 

mas algo prazeroso, construtivo, desenvolvido pelo aluno e mediado pelo professor. 

No Experimento “É cantando que se aprende” com as músicas infantis de Zélia Barros – 

escritora e compositora jequieense – o que depõe sobre o significado da experiência de 2008 são 

os desenhos, transposição de letras para imagens feitas pelos alunos do Ciclo I do Ginásio 

Municipal Dr. Celi de Freitas, em Jequié/BA. 

Se os trabalhos com as séries iniciais do Ensino Fundamental mostraram esses resultados, as 

atividades com as séries finais desse nível de ensino, não foram diferentes, pois caminharam na 

mesma direção. Entre os experimentos realizados com estudantes de 6ª e 7ª séries, destacamos: 

- 6ª série –  Escola Estadual Jornalista Fernando Barreto/Jequié-BA - paródias e encenações dos 

pré-adolescentes e adolescentes produzidas a partir do contato com os poemas de Dilan 

Camargo no experimento “Brincar: brincando e criando poesia”, o qual revelou o grau de 

envolvimento dos pesquisados com os textos lidos e o significado dessa experiência entre os 

mesmos. 

- 7ª série – Colégio Estadual Polivalente Edivaldo Boaventura/Jequié-BA – nas fotos e na 

produção de diários e bilhetes a partir do livro “Manual de Desculpas Esfarrapadas” do autor 

mineiro contemporâneo Léo Cunha, estudantes de 13 a 15 anos atestaram seu envolvimento 

com a experiência. 

Verificamos, com isso, a importância de usar procedimentos metodológicos diversificados nas 

oficinas como teatro, desenhos, músicas, contação de histórias, textos variados, etc., pois os 

alunos/sujeitos/leitores se sentiram parte integrante nesse processo de significação, configurado 

através da ludicidade. Nesse sentido, Orlandi (2000) afirma que o 

 
[...] lúdico se constitui, assim, na sua relação necessária com o imprevisto, com o 

imprevisível, com o não dito, indizível. Nas suas piadas diferentes manifestações 

(brincadeiras, jogos, encenações, chistes, piadas, ficção, etc.), o lúdico faz 

acontecimentos em processos já legitimados e sedimentados de produção de sentido e 

configurando novos espaços de significação (ORLANDI, 2000, p. 60). 



 
Ainda de acordo com a autora (2000, p. 61), nesse espaço lúdico, o desejo e o prazer têm seu 

lugar garantido e as práticas discursivas que nele se realizam permitem ao sujeito circular pelas 

diferentes posições que elas configuram. Os gestos de interpretação e autoria surgem desta 

errância do sujeito e produzem sentidos múltiplos e móveis. Contra-sentidos, porque, não há 

lugar para o lúdico na nossa formação social. O lúdico é o que “vaza”, é ruptura, subverte os 

ideais de produtividade e rendimento perseguidos pela escola. 

 

Sobre os experimentos com a literatura lobateana, destacamos:  

-  A 3ª série do Centro Educacional Senador João Calmon, Jequié/BA, com o experimento 

“Fabulando: Lobato e a Cultura popular”. A ficha de acompanhamento das oficinas preenchida 

pela Diretora da escola, além de informar que os pesquisados até então só conheciam o sítio 

pela TV, atesta o envolvimento das crianças com atividades lúdicas propostas a partir dos 

textos, frases e intertextos da literatura popular em Lobato.  

- A 6ª série do Colégio Pio XII de Jaguaquara/BA com o experimento “Viajando com Emília na 

Gramática”, evidencia, por meio de fotos e registros em diário de campo, os alunos construindo 

as maquetes do país da Gramática sob a supervisão de uma criança caracterizada de Emília. 

- Entre adultos de 25 a 40 anos do Ser Livre – Centro de Recuperação de Dependentes Químicos 

e Alcoólatras, Jequié/BA – o experimento “Lobato e a História: na produção autobiográfica de 

adultos em reabilitação” contou com a produção biográfica e/ou autobiográfica dos participantes 

a partir da história de vida de Monteiro Lobato.  

Nesse contexto, devemos considerar o papel desempenhado por Monteiro Lobato no campo 

literário e da sua intenção declarada de escrever para jovens e crianças. A obra lobateana é 

capaz de despertar nos leitores o gosto pela leitura. Inferimos que este autor, no que diz respeito 

à Literatura infanto-juvenil, tem sido de grande importância até hoje, especialmente no processo 

de formação de leitores. Ressalte-se que Lobato estabeleceu uma realidade ficcional reincidente 

com a realidade do seu leitor, inventando o Sítio de Picapau Amarelo e, ao mesmo tempo, sendo 

o primeiro escritor brasileiro a acreditar na inteligência do seu leitor. Isso se verifica, por 

exemplo, em Lajolo (2000) quando afirma que o 

 
[...] surgimento de livros para crianças pressupõe uma organização social moderna, 

por onde circule uma imagem especial de infância: uma imagem da infância que veja 

nas crianças um público que, arregimentado pela escola, precisa ser iniciado em 

valores sociais e afetivos que a literatura torna sedutores (LAJOLO, 2000 p.60). 

 



Nesse âmbito lobateano, ressaltamos as 32 oficinas realizadas concomitantemente no “II 

Encontro sobre Lobato – II EMOL”, realizado em três escolas da cidade de Itamari/BA.  As 

fichas de acompanhamento, os depoimentos coletados, as fotos dos trabalhos comprovam 

envolvimento, produção e alegria de ler/fazer/escrever por parte dos pesquisados e 

pesquisadores. 

É preciso observar, entretanto, que entre todos os experimentos realizados, em três, os 

pesquisadores registraram as dificuldades da experiência por conta da indisciplina dos alunos 

em sala de aula. Nesse dado, deve ser observado que se trata de trabalhos com estudantes das 

séries iniciais do ensino fundamental desenvolvidos por pesquisadores com pouca experiência 

docente. Além disso, é preciso considerar que as oficinas foram aplicadas por um grupo de 

mediadores menor (dois oficineiros), quando as demais foram desenvolvidas por equipes de 

quatro a cinco oficineiros/mediadores.  

Com isso, inferimos que, num total de 54 experimentos, apenas 03 (1, 62%) não alcançaram 

plenamente o resultado esperado e o que se percebe no material de análise, é que o resultado é 

satisfatório. Isso porque, em todos os experimentos, utilizamos uma metodologia fundada no 

ludismo, conforme recomendado por Platão, na “República” quando afirma: “Não eduques as 

crianças no estudo pela violência, mas a brincar” (1949, 536e). Verificamos, em todos os 

relatórios de campo, que a atividade lúdica facilitou a entrada dos pesquisadores no local de 

pesquisa, possibilitou a troca intersubjetiva pesquisadores/pesquisados e pesquisados entre si. 

Além disso, abriu espaço para que a experiência de leitura se tornasse significativa nos espaços 

de educação formal e oportunizou o diálogo entre os leitores pesquisados e a Literatura Infanto-

juvenil clássica ou contemporânea, autorizando a entrada do texto literário, enquanto literatura, 

na sala de aula (YUNES, 1984 e BARTHES, 1978); e permitiu que pesquisadores e pesquisados 

descobrissem que, em leitura, o sentido é o destino (HASSAN 1988, p. 52), o que foi decisivo 

para as experiências de leitura prazerosa e para os momentos especiais de fruição (BARTHES, 

1973). 

Para obter esses resultados, acreditamos que foi garantida a curiosidade epistemológica 

preconizada por Freire (1997, p.96) e o lúdico enquanto nutriente fundamental dos 

experimentos. Para Amarilha (1997, p.56), “a brincadeira é um trabalho intelectual que reforça a 

expressão verbal, a memória, a concentração e a procura de ideias que se relacionam entre si”. 

Rodari (1982, p. 54), por sua vez, defende a ideia de que, “em situação burocrática (...), poderá 

nascer a técnica da leitura, mas não o gosto”.  

No que se refere à qualidade da mediação, cumpre observar que os pesquisadores prepararam 

bem sua entrada em campo. À luz da teoria da pesquisa etnográfica e da pesquisa de campo em 

geral, eles tomaram decisões e estabeleceram estratégias, conforme assinalam Alba Zaluar 



(1986) Mariza Peirano (1990) nesse tipo de investigação científica. Assim, eles escolheram o 

local de pesquisa, selecionaram o material de leitura,  estabeleceram as estratégias de inserção 

no campo de estudos e de coleta de dados (observação, entrevistas, anotações em diário de 

campo, fotografias, fichas de avaliação/ acompanhamento, material produzido pelos 

pesquisados). Com relação à entrada dos pesquisadores no campo de pesquisa, pode-se dizer 

que, apesar de ela acontecer dentro do seu próprio grupo de ethos, eles, em sua grande maioria, 

se prepararam cuidadosamente para garantir a troca intersubjetiva desde o primeiro momento e 

se tornaram logo um deles, lendo, contando histórias, encenando. Essa troca ocorreu de modo 

tal que, ao término da experiência, ficou claro o cumprimento do ritual de Iniciação à leitura 

nos locais pesquisados. Pode-se dizer que, nesses experimentos, atuaram 

pesquisadores/mediadores/iniciadores e pesquisados/seduzidos pela leitura. Excetuam-se, aí, 

apenas as três experiências mencionadas por nós. 

Além dos aspectos relacionados à recepção da metodologia de trabalho pelos pesquisados, o 

projeto “Estação da Leitura: Pesquisa Experimental” foi desenvolvido também com o intuito de 

observar a recepção dos textos de Literatura infanto-juvenil por diferentes públicos e em 

diferentes espaços. Nesse sentido, pode dizer que, na grande maioria das experiências, o texto 

ganhou vida no ato de leitura – a interação leitor/texto se colocou em perspectiva através de 

leitores criadores/co-produtores de significado, conforme querem as teorias recepcionais. Como 

diria Eco (1994, p 34), “os pesquisados deram sua colaboração à máquina preguiçosa que é o 

texto, transformando-o em signo-que-fica”. 

    

Considerações para pesquisas/intervenções posteriores  

O exposto neste artigo permite afirmar a necessidade de outros trabalhos para oferecer maiores 

contribuições aos estudos sobre Didática da Leitura e formação de leitores. Essa pesquisa 

mostrou contrariamente à opinião comum e corriqueira sobre a crise de leitura entre crianças e 

jovens. Isso porque a grande maioria do público pesquisado se predispôs à leitura de literatura 

infanto-juvenil, gostou de ler e pediu a continuidade dos trabalhos. Ressalte-se que, o público 

pesquisado leu Lobato com disposição e interesse, levando em conta que a literatura desse autor 

é considerada difícil para o leitor de hoje. Quanto à recepção dos textos, não há preferência por 

um tipo de texto – seja clássico, contemporâneo, poema, conto, pois todos foram lidos com 

igual atenção e colaboração por parte dos leitores observados. Ademais, as atividades lúdicas 

facilitaram a interação leitor/texto, pesquisadores/pesquisados e pesquisados entre si. 

Atrelado ao lúdico, tem-se o trabalho de mediação, o qual precisa ser cuidadoso para garantir a 

troca intersubjetiva nas relações e não colocar em risco uma boa proposta de trabalho com 

leitura. 



Finalmente, destacamos a relação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Observamos, com os 

dados expostos, que os experimentos foram produzidos em estreita relação com as disciplinas 

oferecidas aos alunos de Graduação. Tais experimentos, concebidos como intervenção, fizeram 

com que os alunos ultrapassassem os “muros” da Universidade para, assim, possibilitar a 

socialização de conceitos, concepções e conhecimentos acadêmicos. Ao mesmo tempo, os dados 

dessa intervenção se tornaram corpus de análise, materializando uma pesquisa sobre leitura e o 

processo de formação de leitores, tão caro para a nossa história leitora. Como afirma Zilberman 

(1991), no Brasil, ocorreu uma obstrução cultural presentificada na restrição de importação de 

livros, na ausência de livrarias e na proibição, até o século XIX, de qualquer tipo de imprensa.  

Diante disso, acreditamos que se tornou relevante a execução do “Projeto Estação da Leitura: 

Pesquisa Experimental”, pois ofereceu uma contribuição para os debates no campo didático e 

pedagógico da leitura. Ademais, os dados coletados em campo auxiliarão na reflexão do papel 

do docente e a sua prática pedagógica no processo de formação de leitores/alunos. Acreditamos 

ainda que há muito o que dizer e o que fazer e, nesse contexto, concordamos com Bakhtin 

quando nos diz 

[...] todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: porque ele 

não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do universo [...] 

todo enunciado [...] tem, por assim dizer, um princípio absoluto e um fim absoluto: 

antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, os enunciados 

responsivos de outros [...] o falante termina o seu enunciado para passar a palavra ao 

outro ou dar lugar à sua compreensão ativamente responsiva (BAKHTIN, 2003, p. 274-

275). 
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