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DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Quisera transpor para o texto escrito o sentimento que a fala ratificaria ao 
elencar o conjunto de razões que mobilizou a busca. Se os aportes teóricos 
elucidam o ponto de vista, a escolha do tema mostra o ponto de partida. 

O tema desta pesquisa surge, primeiramente, a partir da minha caminhada 
histórica na Educação de Jovens e Adultos-EJA,no campo e na cidade, da minha 
aproximação às experiências dos “Círculos de Cultura”, pautado na Pedagogia 
Freireana desenvolvidas pelo Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – 
PRAJA2 a partir do final da década de 80.Envolve, ainda, desde o processo de 
mobilização das turmas, o trabalho como monitora/educadora até às contribuições 
na coordenação pedagógica no mesmo Programa como também as tantas leituras 
em particular dos livros de Paulo Freire e indagações realizadas no decurso da 
graduação em Pedagogia (1992-1996) 

Outra justificativa de meu encontro com esta temática é a minha atuação junto 
ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA3, o qual 
estreitou minha relação com o campo, do qual sou oriunda.Inicialmente na 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa apresentado ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais: Conhecimento e Inclusão Social. 
Nível:Mestrado. Sub-linha de pesquisa: NETE/PRODOC, sob a  orientadora da Profª Drª Inês 
Assunção de Castro Teixeira  e Co-orientadora da Profª Drª Maria Isabel Antunes Rocha 
 
2  O PRAJA é um Programa de extensão da UNEB/Campus X - Teixeira de Freitas, atua na região do Extremo 
Sul da Bahia desde 1988. Esse Programa nasceu da necessidade de lideranças das Comunidades Eclesiais de 
Base – CEB’s ligadas à Igreja Católica se apropriarem da leitura e da escrita. Foi objeto de pesquisa em 2004, cf. 
CEARON, Nelcida Maria. Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos– PRAJA:visão do aluno. Dissertação 
de Mestrado em Educação.Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.São Paulo,2004. 
 
3 O PRONERA é um Programa do governo federal, em parceria com Universidade  públicas e movimentos 
sociais que atuam no campo, cujo objetivo é implementar ações educativas para as populações de jovens e 
adultos dos acampamentos e assentamentos rurais. Esse Programa nasceu em abril de 1998, fruto da luta dos 
movimentos sociais do campo, principalmente do MST, pelo direito à educação com qualidade social, que 
atendesse às demandas e necessidades dos povos que vivem no/ do campo. Suas ações compreendem: 
alfabetização de jovens e adultos, complementação da escolaridade (nos níveis fundamental, médio e 
superior), formação continuada dos educadores, formação técnica em nível médio, em diversas áreas 
e produção de materiais didáticos adequados ao contexto sócio-cultural do campo.  
Os sujeitos do PRONERA são homens e mulheres do campo, pessoas que articulam suas vidas em 
torno do trabalho na terra, da luta pela terra, das relações culturais brotadas no seio da terra em 
nome da edificação de um mundo justo, humano, solidário e socialista. Enfim, participam desse 
processo filhos e filhas da terra, lutadores/as do campo. 
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formação/capacitação na formação/capacitação dos alfabetizadores do campo e, 
posteriormente como educadora na área de Língua Portuguesa.4 

Nos trabalhos junto a trabalhadores/as Sem Terra5 constata-se que possuem 
uma leitura de mundo crítica, porém quando se trata dos aspectos inerentes à leitura 
da palavra, apresentam sérias limitações. Estes explicitam que têm a terra, têm suas 
plantações, mas falta-lhes um “bem precioso” que é a leitura. Ao serem perguntados 
para quê querem aprender a ler, prontamente respondem: “para ler e assinar os 
papéis no banco, os papéis do PRONAF, do INCRA.”. E são essas necessidades 
que têm levado o adulto camponês a querer freqüentar a escola (uns pela 1ª vez, 
outros pela 2ª,3ª...).  

A opção de trabalhar com trabalhadores/as do campo ligados ao Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, por sua vez dá-se pela minha 
aproximação com a defesa da reforma agrária e pelo fato dos Movimentos Sociais6 e 
Populares permitirem imaginar uma utopia possível: lugares possíveis de vivências e 
construções de desejos e mesclam projetos de libertação e de emancipação. E, 
assim, o ponto de partida do trabalho fica anunciado: ele se inscreve entre 
aqueles/as que sonham “um mundo melhor, um outro mundo possível”.  

Penso que uma pesquisa deste caráter justifica-se pela posição de 
proeminência que as práticas de leitura vêm tomando atualmente nas discussões 
das mais diversas instâncias que dela se ocupam. Esse estudo pode ser uma 
contribuição ao conjunto desse debate, principalmente por estar o objeto de estudo 
no seio de uma outra discussão relevante: os novos paradigmas da educação do 
campo brasileiro. Este trabalho se mostra relevante porque, ao se propor investigar 
práticas de leitura de trabalhadores/as do campo este pode apontar o lugar e o 
caráter das políticas públicas de leitura para o campo, mais especificamente para as 
escolas de assentamentos e acampamentos situados em áreas de reforma agrária. 
Pois apesar de não haver estudos sistematizados acerca desta temática, afirma-se 
em inúmeros documentos que os sujeitos do campo não lêem. 

Vivemos numa sociedade grafocêntrica, na qual muitas pessoas, mesmo 
sendo “analfabetas”, se envolvem em práticas de leitura seja quando pedem que 
alguém leia para elas o nome de uma rua, uma carta que recebe, o itinerário de um 
ônibus, o preço de um produto no supermercado, a bula de um remédio, uma receita 
culinária etc. Podemos dizer que essas pessoas, mesmo não dominando o código 

                                                 
4 Essa experiência se deu nos Curso de Complementação de Escolaridade-5ª a 8ª séries, na modalidade de EJA e 
no Curso Formação de Educadores do campo – Normal Médio. 
 
5 Sem Terra (letra maiúscula e sem hífen) designa sujeito assentado, membro do MST, refere-se a uma 
identidade. Já o termo sem-terra (letras minúsculas e com hífen) refere-se a todos/as  trabalhadores/A 
despossuídos/as  de terra. 
6 Tomamos como referência nesse trabalho a definição de movimentos sociais proposta por Kula que os concebe 
sendo  “atividades massivas cuja finalidade tende sobretudo á consecução de dois objetivos básicos : A mudança 
do sistema existente na repartição da renda social e a mudança do vigente sistema político” (KULA,1977 apud 
Vendramini, 2000 p. 66). Nessa perspectiva, inserimos a nossa discussão sobre  movimentos sociais do campo  
tomando como referência o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 
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escrito, já apresentam algum conhecimento sobre leitura, pois de uma forma ou de 
outra já fazem uso tanto da leitura como da escrita em seu cotidiano. Ninguém 
escapa da leitura. Todos/as precisam dela. E é essa necessidade que tem 
contribuído para que jovens e adultos, do campo e da cidade, depois de muitos anos 
de interrupção retornem aos bancos das escolas para buscar aprender a ler ou 
aprimorar o que possui. 

No entanto, as condições do campo, principalmente de infra-estrutura, 
historicamente, não proporcionam aos sujeitos que aí vivem e lutam,condições 
favoráveis para desenvolver habilidades significativas de leitura e escrita, menos 
ainda de postura crítica frente ao entorno vivenciado por estes. 

 Dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos e Pesquisas - 
INEP (2004) revelam que nos assentamentos e acampamentos o processo de 
escolarização acontece sob condições de grande precariedade: cerca de 75% das 
escolas não têm meios de comunicação, 67% não possuem banheiros, 94% não 
possuem quadras de esportes, 44% não possuem bibliotecas, 90% não têm 
computador; 78% não têm bebedouro, 91% não têm nenhum instrumento agrícola, 
47% ainda não possuem mimeógrafos, 24% não oferecem merenda escolar e das 
76% que servem merenda escolar,  65% servem produtos industrializados, 80 % 
ensinam apenas até a quarta série, e destas 70% funcionam em turmas 
multisseriadas7.   

Resultados da pesquisa realizada em áreas rurais pelo IBGE e PNAD (2004) 
revelam que 84,1% de crianças entre 5 e 6 anos, e 51,2% das que têm 7 anos ainda 
não estão alfabetizadas. Arriscamo-nos a afirmar que o direito à educação ou está 
sendo negado a esses sujeitos ou as condições de ensino-aprendizagem não estão 
sendo adequadas para possibilitar o desenvolvimento escolar destas. As estatísticas 
trazem ainda que o índice de analfabetismo entre os que têm 60 anos ou mais é de 
54,5%, comprovando o que estudos na área de educação de jovens e adultos 
apontam há décadas como principal fator do analfabetismo no Brasil: a ausência de 
políticas educacionais para os povos que vivem no/do campo.  

E é deste contexto acima retratado que os sujeitos pesquisados 
historicamente fazem parte.Os relatos orais de vida de inúmeros trabalhadores/as do 
campo que temos contato, dado aos trabalhos de extensão desenvolvidos pela 
UNEB, da qual sou professora, coadunam com os dados das pesquisas 
apresentados. 

Com o intento, não de avaliar o assentamento em que vivem os sujeitos, mas 
o processo relacionado à leitura vivenciado por eles e elas, é que indago: quais as 
práticas de leitura dos trabalhadores/as assentados/as do campo, os lugares 
ocupados por estas práticas e seus respectivos significados nos contextos da vida 
cotidiana? 

                                                 
7 Caracterizam-se salas multisseriadas uma única classe onde são ofertadas no mesmo horário e 
atendidas por um único educador as quatro primeiras séries do ensino fundamental, e em muitas 
situações inclui-se também a educação infantil.  
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Além dessa indagação, outras vêm como desdobramento e nos faz continuar 
perguntando: quais as práticas de leitura de trabalhadores/as assentados do campo, 
as regras de leitura, as relações de sentido, os portadores de texto, os significados e 
sentimentos inscritos nestas práticas, bem como as expectativas que eles e elas 
investem nestas práticas? 

Por fim, mas nem por isso menos importante, agregamos neste estudo outras 
perspectivas que valem ser consideradas na investigação do problema, dada a 
diversidade dos sujeitos do campo: quais os possíveis fatores e circunstâncias que 
configuram, determinam e diferenciam práticas de leitura de trabalhadores/as do 
campo, entre eles fatores como religiosidade, militância, gênero, gerações e 
trajetória escolar? 

Nossa suspeita ao propor investigar este problema incide na pressuposição 
de que o fato dos sujeitos investigados serem trabalhadores/as assentados/as do 
campo vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o 
qual tem  buscado valorizar a leitura8 em todos os espaços, eventos em que realiza 
(assembléias, congressos, Cursos de Formação dentre outros); vir investindo ao 
longo de sua trajetória na formação destes/as trabalhadores/as, ainda  publica e 
disponibiliza materiais de temáticas variadas  e em áreas do conhecimento distintas  
seria um importante fator de incentivo ao desenvolvimento de práticas de leituras 
significativas em contextos sociais diversos, sem perder de vista que outros 
condicionantes do contexto social também têm aí sua influência.  

  A nossa suspeita ainda advém do fato de aos trabalhadores/as 
assentados/as do campo, ora investigados, participarem de eventos diversos, em 
diferentes lugares do país, alguns até fora do Brasil, pode contribuir para que estes 
sujeitos cheguem a uma apropriação crítica da própria cultura e da própria história, 
bem como passar a ter outras práticas de leitura influenciadas pelas práticas neste 
movimento de formação/informação. E ainda, tem buscado estabelecer parcerias 
com Universidades públicas em todo o país, objetivando possibilitar que os/as 
trabalhadores/as do campo e seus/suas filhos/as não concluam apenas o ensino 
fundamental, mas também o Médio e Superior nas mais distintas áreas do 
conhecimento. 

 
PRÁTICAS DE LEITURA COMO CATEGORIA DE ANÁLISE HISTÓRICA 
 

Entende-se nesta investigação que práticas de leitura são modos culturais, 
políticos e sociais de utilização da leitura, ou seja, são o que as pessoas fazem com 
a leitura. Compreendemos que estas práticas envolvem valores, atitudes, 
sentimentos, e relacionamento social. E que os usos da leitura dependem sempre 

                                                 
8 Juntamente com inúmeros intelectuais brasileiros têm disponibilizado, com preços abaixo da média 
nacional materiais diversos (livros, cartilhas, boletins) através da Editora Expressão Popular. Cf. 
acervo para venda http:/ www.expressaopopular.com.br 
.  
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dos contextos em que se desenvolvem, dos objetivos práticos a que respondem, dos 
valores e significados ideológicos nela envolvidos. (RIBEIRO, 2001) 

Para começarmos nosso diálogo, podemos levantar algumas perguntas para 
nos ajudar em nossa reflexão. Conforme Darnton (1992) uma forma de estudarmos 
a história das leituras dos sujeitos, é fazê-la a partir da análise de questões como 
“quem”, “o que”, “quando”, “onde”, “como” e “por que” a leitura ocorre. Acrescenta 
que em diferentes épocas, “homens e mulheres leram para salvar suas almas, para 
melhorar seu comportamento, para consertar suas máquinas, para seduzir seus 
enamorados, para tomar conhecimento dos acontecimentos de seu tempo, e ainda 
simplesmente para se divertir”(DARNTON,1992, p. 212).   

Desse modo, imprescindível se faz, indagar: os/as trabalhadores/as do campo 
lêem?Se  lêem,  o que já leram e o que estão lendo? Por que estão lendo 
determinados portadores de texto?Onde estão lendo? Como estão lendo? Quando 
estão lendo? Que sentido os/as trabalhadores/as do campo dão à leitura em suas 
práticas cotidianas como mãe, pai, homem, mulher, militante, assentado/as, 
religioso/a etc?Homens lêem mais que mulheres? Pessoas mais jovens lêem mais 
que as mais velhas? Os/as que ocupam uma atividade no assentamento 
(educador/as, coordenador de núcleos etc) lêem mais que os/as que só são 
assentados/as? 

Estas questões se fazem necessárias para quem intenta conhecer, observar, 
analisar, problematizar as práticas de leitura de sujeitos do campo, pois de acordo 
com FREIRE (1989, p. 20) a “compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”. O autor nos 
mostra que o texto lido sem relação com o contexto onde o leitor está inserido, não 
faz com que o leitor alcance uma interpretação crítica, ou seja, o leitor não 
compreende a relação do escrito com seu entorno contextual de vida e de luta. 

Para explicitar as bases e entendimentos relativos ao conceito práticas de 
leitura, com os quais estarei operando no decurso do estudo, apoiar-me-ei num 
primeiro momento, no trabalho de Ana Maria de Oliveira Galvão & Antônio Augusto 
Gomes Batista, “Práticas de leitura, impressos, letramentos: uma introdução” (2005) 

A expressão práticas de leitura nesse estudo é concebida em oposição aos 
estudos/abordagens tradicionais e freqüentes sobre leitura (aspectos psicológicos, 
pedagógicos, lingüísticos e cognitivos), que entendem os procedimentos mentais da 
leitura e de sua aquisição como um conjunto de processos abstratos e universais, 
realizados por um leitor ideal.  

A expressão práticas de leitura aqui assinala uma disposição de lidar com a 
leitura em seu evento concreto, desenvolvida por leitores/as reais, e colocada no 
interior dos processos responsáveis por sua heterogeneidade e variação.  “Nesse 
sentido, esse modo de lidar com a leitura dá continuidade à tradição - 
predominantemente sociológica - de estudos sobre o tema na área das ciências 
sociais”. (GALVÃO & BATISTA, 2005, p.13) 

A expressão práticas de leitura marca o esforço de conferir aos estudos de 
práticas de leitura “uma dimensão interdisciplinar e uma intensa incorporação, pelas 
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ciências sociais, dos resultados, métodos e perspectivas de diferentes 
disciplinas”.(idem, p.13) 

Enfim, este estudo com trabalhadores/as assentados/as do campo, homens e 
mulheres Sem Terra, tem a pretensão de problematizar a leitura, de tratá-la 
enquanto produção histórica (compreensão do seu papel na construção da 
sociedade, da sociedade do capital, das relações de trabalho e lucro, do poder), e 
ainda, de tratar o ato de ler considerando as significações plurais produzidas 
pelos/as leitores/as no contato com os textos.  

Para entendermos práticas de leitura da vida cotidiana dos/as sujeitos desta 
pesquisa, compreendo que preciso conhecer a história das leituras deles/as, os 
modos de utilização do escrito, de compreensão e de apropriação dos textos. 
Segundo Cavallo e Chartier (1999, p. 7), “reconhecer as leituras, é, antes de tudo, 
constituir séries, estabelecer limites, construir estatísticas”. 

 Assim, ao buscar compreender práticas de leitura de meus interlocutores, 
procurarei entendê-las em um contexto amplo de produção, recuperando a história 
dessas práticas e entendendo como o presente está emaranhado pelo passado, 
principalmente no que tange as práticas de leituras de sujeitos do campo. Embora as 
práticas de leitura tenham se modificado ao longo de todo o processo histórico, elas 
guardam particularidades das representações e dos gestos que as orientaram 
durante décadas, séculos.  

Conforme Cavallo e Chartier  
Para cada uma das comunidades de interpretação assim identificadas, a 
relação com o escrito efetua-se com técnicas, gestos e maneiras de ser. A 
leitura não é apenas uma operação intelectual abstrata: ela é uso do corpo, 
inscrição dentro de um espaço, relação consigo mesma ou com os outros. 
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p.8). 
 

De acordo com essa perspectiva, direcionarei o olhar para as práticas de 
leitura cotidianas vivenciadas pelos/as trabalhadores/as do campo de modo a 
considerar os diferentes materiais de leitura que circulam entre eles/elas, o sentido 
que dão a elas. Além disso, buscarei conhecer a heterogeneidade dos mesmos, 
bem como as diferentes formas com que tais materiais circulam no cotidiano; ou 
seja, como eles são consumidos (CERTEAU: 1994).  

Cabe destacar que a acepção de leitura tomada aqui é na perspectiva 
baktiniana (1981,1992), é leitura historicizada, realizada por um/a leitor/a, que, ao 
interagir com o texto está interagindo com outros sujeitos aí inscritos: o autor, outros 
textos, situações do cotidiano. Dessa forma, a leitura é vista não como ato isolado 
de um indivíduo diante da escrita do outro indivíduo, supõe a imersão no contexto 
social da linguagem e da aprendizagem, através da interação com o outro. Leitor e 
autor, sujeitos com suas respectivas histórias de leituras de mundo, são 
responsáveis pela construção de transformações a partir da tomada de consciência 
da importância de ser sujeito no mundo e do mundo.     

Leitura aqui é entendida como na acepção de Freire (1983) que propõe uma 
concepção de leitura que se distancia dos tradicionais entendimentos do termo como 
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sonorização do texto escrito, defendendo que a leitura começa na compreensão do 
contexto em que se vive. 

Segundo o autor não lemos apenas as palavras, os textos e os livros. Lemos 
o mundo, a cidade, as pessoas. A sociedade é um texto que demanda uma 
educação conscientizadora para que possa ser lido com criticidade. Freire ainda 
enfatizava que a leitura da realidade, do mundo, precede a leitura da palavra, que 
linguagem e realidade se prendem dinamicamente. E ainda, que “a  compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações 
entre o texto e o contexto” (FREIRE,1983,p.11). 

Esta discussão acerca da leitura de mundo, leitura da palavra, se justifica no 
âmbito deste trabalho por entender que os/as trabalhadoras do campo-sujeitos da 
pesquisa possuem uma leitura de mundo crítica, politizada mesmo sem dominarem 
a leitura e a escrita. Tal fato a meu ver dá-se pelos mesmos participarem de um 
Movimento Social que busca trabalhar a formação dos sujeitos em suas distintas 
dimensões: ideológica, cultural, política, social, pessoal etc. 
 
DOS OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Este estudo objetiva principalmente caracterizar e analisar práticas de leitura de 
trabalhadores/as assentados do campo, buscando compreender seus  lugares e 
significados nos contextos da vida cotidiana. E buscar-se-á ainda nos 
desdobramentos da pesquisa: a)Apreender e caracterizar práticas de leitura de 
trabalhadores/as do campo nos diferentes espaços de suas vidas cotidianas; b) 
Analisar, no conjunto das práticas de leitura de trabalhadores/as assentados  do 
campo, as regras de leitura, as relações de sentido, os portadores de texto, os 
significados e sentimentos inscritos nestas práticas, bem como as expectativas que 
eles e elas investem nestas práticas; e  c) Identificar e discutir possíveis fatores e 
circunstâncias que configuram, determinam e diferenciam as diferentes práticas de 
leitura de trabalhadores/as do campo, entre eles fatores como religiosidade, 
militância, gênero, gerações e trajetória escolar. 

 
DO DESENHO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO, ESTRATÉGIAS E 
PROCEDIMENTOS  

Tomarei como fio condutor do meu percurso uma estratégia interdisciplinar de 
pesquisa a fim de procurar viabilizar o trafegar entre os saberes de diferentes áreas 
do conhecimento, onde investigarei as práticas de leitura de trabalhadores/as 
assentados do campo. Nossa opção é pela predominância da abordagem 
qualitativa, no entanto lançaremos mão da abordagem quantitativa, se necessário se 
fizer, para registrar dados oriundos das investigações realizadas no decurso da 
pesquisa. 

A pesquisa qualitativa conforme Minayo, 
“se preocupa nas ciências sociais com o nível de realidade que não pode 
ser quantificada, ou seja ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes  que correspondem a um 
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espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis” 
(MINAYO,1994, p.21) 

 
Como a pesquisa proposta pautar-se-á essencialmente nos depoimentos e 

testemunhos de seus participantes um dos instrumentos a ser utilizado na efetivação 
do trabalho de campo é a entrevista por esta “nos permitir a captação imediata e 
corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e 
sobre os mais variados tópicos” (ANDRÉ &LUDKE ,1986, p.34). 

Na tentativa de montar um perfil representativo do grupo, a partir das 
entrevistas aplicadas no pré-teste, da análise dos dados coletados, realizarei a 
observação participante durante oito dias em cada um dos três assentamentos 
vislumbrando observar práticas de leitura de diferentes sujeitos  para daí selecionar 
de 04 a 06 sujeitos, intentando considerar alguns aspectos: a) sendo homens e 
mulheres; b) mais jovens e mais velhos; c) diferentes práticas religiosas; d) mais 
tempo e menos tempo de vínculo com o MST; e) a realização de alguma atividade 
no assentamento (serem educadores/as, coordenadores de brigadas, de 
assentamento; ocupar cargo direção do Movimento) ou serem simplesmente 
assentado/a, terem continuado os estudos e terem interrompido os estudos. 

No período em que estivermos realizando a observação participante, a partir 
do que o campo apontar, selecionarei diariamente um sujeito para conversar, 
objetivando realizar um “diário” de leitura, usando o gravador , solicitarei que o 
sujeito  responda de forma narrartiva a quatro questões: O que fez hoje? Quais as 
coisas que leu hoje? O que sente quando lê? Qual o significado da leitura em sua 
vida cotidiana? 

O diário de campo será um instrumento que nos guiará até o final deste 
estudo. Todos os dados serão registrados, o que vir e ouvir: situações de trabalho, 
de estudo, de militância, de lazer, enfim todo tipo de informação que nos faça 
entender melhor as práticas de leitura dos sujeitos pesquisados.  

É no diário de campo que registrarei, não apenas o texto etnográfico, mas 
também minhas percepções, sentimentos, valores, crenças, indagações inerentes a 
cada ação ou momento de observação; sem perder o foco da pesquisa. 

 
DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS 
 

Até então foram realizadas 16 entrevistas estruturadas, em três 
assentamentos de reforma agrária, sendo estes vinculados ao MST, na região do 
Extremo Sul da Bahia, a partir de um questionário, a título de pré-teste, o qual foi 
dividido em duas partes: 1) Identificação do sujeito: nome, idade, sexo, religiões, 
formação escolar, vínculo com o MST, situação no assentamento (assentado/a, 
filho/a de assentado/a, outra), atividade que realiza no assentamento; 2) Dados em 
relação às práticas de leitura: o que lê? Como lê? Por que lê? Onde lê? Que sentido 
dá às leituras realizadas? 

Pelos questionários aplicados como pré-teste da pesquisa  pudemos traçar o 
seguinte perfil dos sujeitos da pesquisa, carregadores/as de narrativas, sonhos e 
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historicidade: 11 são do sexo feminino e 05 do masculino. Com idade entre 18 e 63   
anos, o nível de escolaridade varia de alfabetizados a  Curso Superior Completo, 09 
são católicos (desses, 02 se declaram não-praticantes e 01 também freqüentador de 
Centros de Umbanda), 04 dizem não possuir religiões e 03 evangélicos. Quanto ao 
vínculo com o MST varia de 01 ano a 21 anos. 

Os dados encontram-se ainda em fase de análise e tabulação, mas os 
mesmos já apontam que  os/as entrevistados (11 mulheres e 05 homens) em sua 
grande maioria (85%) lêem  jornais (principalmente o Jornal Sem Terra), cartazes, 
rótulos e embalagens, bulas de remédios, out-doors, faixas, a Bíblia. 

15% dos entrevistados dizem ler extratos bancários, atas e projetos.  
Cerca de 25% lêem mensagens em celulares (torpedos), 45% lêem bilhetes e 

cartas. Dizem que o telefone substituiu a prática da leitura de cartas, principalmente.  
Ao serem perguntados  que sentimentos têm quando lêem, os entrevistados 

em sua maioria referem-se sempre a sentimentos em relação aos livros, excluindo 
os demais portadores de texto, aparecem os mais distintos  sentimentos: de alegria, 
de revolta, de tristeza, de alívio...  

“ Dependendo do livro eu entro  na leitura, eu choro, é como se tivesse 
vivendo. Sinto que aprendo mais. Acredito que os livros é um crescimento”. (V.S.N). 

“Depende do que estou lendo, sinto revolta pelos aconteciemntos, alegria, 
prazer, felicidade, um alívio”. (N. F.)  

Assim, me lanço nesse desafio para desconhecer o conhecido, para (re) 
conhecer, interrogar e devassar o conhecido, o familiar.  
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