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RESUMO 

 
Este trabalho de pesquisa que objetivou produzir, investigar, mapear e analisar narrativas pessoais e 

sociais têm favorecido leituras e leitores, pela constituição leitora vivenciada, em espaços comunitários 

rurais da região, Alto Sertão da Bahia. Com Projeto Casa de Cultura: nossas leituras e outros mundos, 

Iniciação Científica, PICIN/UNEB, 2014-2015, pensamos proposta para atuação, nas comunidades 

rurais de Campinas - Santa Luzia/Caetité e Barreiro da Conceição/Igaporã – Bahia. No decorrer do 

referido projeto, foram realizados o planejamento dos encontros de leitura, entrelaçando áreas diversas 

do conhecimento, como leitura, cultura, formação do leitor e fomos organizando encontros de leitura 

pela abordagem autobiográfica. As histórias de vida, narrativas leitoras, indicaram seu pertencimento, 

suas pequenas conquistas e as muitas dificuldades encontradas em comunidades rurais. Com isso, 

pudemos identificar narrativas leitoras pessoais e sociais, utilizando, ora acervo documental, ora 

cultural, a exemplo de material que faz parte do processo de criação do Projeto Museu do Alto Sertão 

da Bahia – MASB. Desse entrelaçamento de áreas, encontros de leitura, não somente a partir dos 

impressos, mas também da oralidade muito pertinente no lugar de atuação indicaram diversidade de 

instrumentos no processo de constituição do leitor, importância da inserção de leituras eletrônicas, 

valorização da cultura local e a edificação da casa de cultura no lugar, possibilidade de continuar 

discussões das leituras que poderão favorecer desenvolvimento sustentável regional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto Casa de Cultura: nossas leituras e outros mundos, após criar proposta de 

realização dos encontros de leitura com leitores rurais, escolheu uma comunidade no município 

de Igaporã e outra no município de Caetité. Na comunidade Barreiro da Conceição, em Igaporã 

– Bahia o desenvolvimento dos encontros ocorreu, entre o período de 26 de Fevereiro de 2015 

a 30 de Julho de 2015. Seu objetivo principal foi buscar compreender a constituição leitora, 

utilizando metodologia baseada na abordagem autobiográfica. Com isso, pudemos 

identificar narrativas leitoras pessoais e sociais, utilizando, ora acervo documental, ora cultural, 

a exemplo de material que faz parte do processo de criação do Projeto Museu do Alto Sertão 

da Bahia – MASB. 

Além de incentivar leitores ao reconhecimento de suas leituras, a proposta vem 

sinalizando possibilidade de construção de casa de cultura no lugar em que os leitores 

vivem. Neste período de bolsa PICIN (2014/2015), considerando questões como o fato de ser 

moradora do município de Igaporã e aluna do curso de Geografia na UNEB/Caetité, juntamente 

com a equipe de pesquisa, estamos observando a necessidade de continuidade com o projeto, 

pensando outras de apoio à constituição leitora, trabalhando com alunos de uma das turmas 

da Escola Municipal Manoel Rocha Filho.  



Traçamos objetivos específicos contemplando a realização dos encontros de leitura para 

pensar a constituição leitora. Também, desenvolvemos estudos teóricos nos grupos de pesquisa 

e em outros espaços afins. Fomos selecionando e catalogando narrativas de leitura, já 

visualizando mecanismos de como apoiar os leitores na criação, no lugar, da casa de cultura.  

As narrativas selecionadas, histórias de si dos leitores em formação vêm expressar essa 

ideia de valorização dos projetos que buscam contribuir com a cultura regional e para incentivo 

ao ato de ler:  

  

São projetos importantes para a cultura e para a historia do nosso sertão e do 

nosso pais, o MASB (museu arqueológico alto sertão da Bahia) ajuda a 

recuperar as historias dos nossos antepassados. As praticas desenvolvidas por 

ele incentivo nos projetos de leituras; A comunidade daqui merece um espaço 

de leitura para incentivar os alunos a lêem, pois hoje com tanta tecnologia as 

pessoas esquecem se dos livros, e a leitura ajuda a recuperar a história do pais. 

Ajudando a se concretizar o projeto e incentivam as pessoas (Eliane das Flores 

Coutinho).  

   

É muito importante valorizar a historia da cidade. Quem faz parte do museu 

trás conhecimento para população. Incentiva a leitura assim as pessoas podem 

adquirir informações dos registros deixados pelos nossos antepassados. A 

nossa comunidade merece um espaço de leitura pois assim vai contribuir para 

reforçar o hato de ler das pessoas trazendo conhecimento para todos. aem a 

ajuda das empresas do masb assim este espaço pode ser construído (Donato 

Oliveira Santos e João Victor Silva Novaes).  

  

Como vimos, os registros dos leitores evidenciaram a visita do MASB, juntamente com 

a professora Zélia Malheiro Marques, orientadora do projeto de pesquisa, ao local de realização 

dos encontros de leitura. O dia foi relevante, porque houve participação maior dos leitores, 

demonstrando maior interesse pela continuidade ao projeto de leitura.  

No processo de continuidade, as narrativas produzidas se fizeram a partir de questões, 

previamente, pensadas, conforme a temática de cada encontro. Por exemplo: Como me fiz um 

(a) leitor? Qual história da minha comunidade? Ao escreverem esses textos, alguns assim 

expressaram: 

  

Me tornei leitora a segunda série foi quando comecei a 

ler. E tenho como expectativa para o meu futuro ser uma pessoa sabia e leio 

como exemplo o meu falecido professor Vilson de Jesus Silva que 

infelizmente partiu tão cedo, mas que deixou seus ensinamentos por onde 

passou e aonde ele estiver é o lugar que ele merece.  
Obrigada!!! por tudo que você me ensinou (Poliana Pereira da Silva).  

  
A história do Barreiro/agora vou te contar/aqui tem muitos costumes/que 

tenho para te falar/todo ano tem procissão/aqui neste lugar/Te conto em forma 

de Cordel/a história da minha região/aqui mora pouca gente/Mas eles tem um 

bom coração/que precisar de ajuda/sabe onde procurar /em cá no Barreiro que 

eu te mostro a solução (Leidiane Pereira da Silva).  

  

Desse material, estamos no processo de escrita de textos acadêmicos, seja no âmbito 

deste relatório, seja em outros para participação aos eventos acadêmicos. 

 Com Projeto Casa de Cultura: nossas leituras e outros mundos pensamos também 

proposta para atuação, na comunidade de Campinas, Santa Luzia, zona rural de Caetité – Bahia.  



No decorrer do referido projeto, foram realizados o planejamento dos encontros de 

leitura para pensar a constituição leitora de comunitários que vivem em lugares rurais carentes 

localizadas no Munícipio de Caetité, lugares onde funcionaram as escolas multisseriadas.  

Buscamos analisar a importância da constituição leitora em espaços comunitários rurais, 

discutindo o ato de ler de produzir textos, tanto o verbal, quanto o não verbal pelo viés de 

promoção do fazer artístico, evidenciando o processo criativo dos leitores, sua oralidade. 

Ao entrelaçar áreas diversas do conhecimento, leitura e a formação do leitor, os autores, 

Abreu (2007), Chartier (2001), Halbawahs (1990), Josso (2004), Lacerda (2003), Nóvoa 

(1992), foram de relevância para pensarmos os encontros de leitura utilizando a abordagem 

autobiográfica. As histórias de vida, narrativas leitoras, indicaram seu pertencimento, suas 

pequenas conquistas e as muitas dificuldades encontradas em comunidades rurais.  

Falando por eles mesmos, as narrativas pessoais e sociais revelaram variedades de 

instrumentos leitores, no processo formativo dos leitores, colaboradores da pesquisa, alunos do 

5º ano da escola José Ferreira Pinto, Campinas – Santa Luzia que escreveram sobre essa 

temática, indicando procedimento de leitura: “eu a predir a ler atraves de livros através das 

palcas televisão caderno [...] ”. “Eu aprendir com minha maé. Ler as coisas as pacas os Livros 

as latas de oléo e em Caetité tudo eu lia [...]. 

Embora seja visível a dificuldade de domínio da linguagem culta, gramática normativa, 

as leituras e leitores da comunidade rural em estudo nos indicaram o processo de conhecimento 

da identidade pessoal e social, as melhorias pelo avanço no que se refere ao processo de 

constituição leitora.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 A partir dos temas como a formação e a leitura, fomos norteando esta pesquisa em 

diálogo com teóricos, a exemplo de Nóvoa (1992), Pineau (1999), Josso (2004), Souza (2006), 

Chartier (2001), Lacerda (2003), Souza e Cordeiro (2007), Abreu 

(2007), Halbawahs (1990), dentre outros. 

Desses estudos, preparamos os encontros de leitura. Numa primeira parte, enfocando as 

leituras pessoais e, na segunda, as leituras sociais. Desta forma, fomos identificando narrativas 

leitoras que expressaram a constituição leitora. Como se fizeram leitores? Esta e outras questões 

se tornaram relevantes, uma forma de conhecer narrativas de vida, buscando reflexão da 

identidade como forma processual, como acena (NÓVOA, 1992.). Assim, foi se constituindo o 

diálogo entre o conhecimento existencial, a identificação de experiência de si e do social.  

Para isso, adotamos método autobiográfico, tomando as narrativas de formação como 

condição de autoconhecimento e para realizar pesquisas. Nesse aspecto, a formação leitora pode 

se dá pela produção de narrativas expressas em diários e textos autobiográficos como forma de 

demarcar o espaço onde o leitor seleciona suas ideias, possibilita a reconstrução de sua 

experiência de vida e busca compreender sua trajetória, enquanto sujeito que lê a vida, seja 

pelos impressos, seja pela oralidade. 

Entre sugestões de textos literários ou não e outros tipos de instrumentos leitores, formos 

ajudando os leitores a revisitar memórias e pensar histórias formativas para compreender a 

relação entre passado, presente e futuro e a relevância das lembranças memorialísticas e 

a constituição leitora entrelaçando áreas distintas que podem contribuir para ampliar a visão de 

leitor e os modos diferentes de leituras: “[...] coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, 

íntimas ou públicas e de protocolos de leitura depositados no objeto lido, não somente pelo 

autor que indica a justa compreensão de seu texto, mas também pelo impressor que compõe as 

formas tipográficas [...]” (CHARTIER, 2001, p. 36).   



Entre modos diferentes de leitura e como prática cultural, inventiva e criativa fomos 

conhecendo os leitores, suas leituras, os muitos cenários caracterizadores do mundo próximo 

ao sujeito em formação, suas práticas de leitura, sua singularidade, as experiências 

do conhecimento de si e do social, expressando desafios a serem superados e a conquista de 

horizontes.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Entendemos ser essas dificuldades de ensino e de aprendizagem, a falta de impressos e 

a ausência de práticas de leituras de forma mais intensa, mediando o saber literário a outros 

saberes. Essa situação nos indicou a continuidade de ações de projetos como esse que estamos 

desenvolvendo na comunidade. 

Foram detectadas dificuldades dos colaboradores da pesquisa quanto à atividades 

relacionadas ao processo de identidade. Visto que estes não têm o hábito fazer leituras de si e 

do social.    

No entanto, desses lugares, leituras e leitores estão indicando a cultura regional e 

demonstrando possibilidades de pensarmos parceria com outros projetos como o Museu do Alto 

Sertão da Bahia – MASB, entrelaçando atividades pela preservação das leituras culturais. Além 

de apoiar leitores no processo de constituição leitora, a proposta foi, nessa primeira etapa, 

encerrada com significativa ação de apoio junto aos leitores para a aquisição de espaço cultural 

nessa escola em estudo. Esta intervenção deverá ser marco para a edificação da casa de cultura 

no lugar, pensando as discussões das leituras que poderão favorecer ideias de apoio ao 

desenvolvimento sustentável regional. 

 

 

CONCLUSÕES  

 

Ao término dos 12 meses de bolsa, foi possível compreender a importância do ato de 

ler, que ultrapassa os limites de conhecimento pelo viés do impresso. A realização deste projeto 

também possibilitou a reflexão sobre os métodos utilizados para a obtenção dos resultados. 

Sabemos que, na constituição do leitor, o processo formativo é de relevância pela 

possibilidade de provocar mudanças, em suas vidas, por mais sutis que sejam. Sendo assim, é 

importante entender que falar sobre formação leitora e identitária é falar não somente, a partir 

de uma única via de compreensão do conhecimento, mas que pode ser conquistado pelo 

processo da diversidade que a constituição do leitor favorece.  

Diante do que temos visto, tem-se a ideia de propiciar valorização das narrativas locais 

em diálogo com as culturas, através da constituição das leituras pessoais e sociais, buscando 

pensar a relevância do entrelaçamento das histórias de vida em diversos lugares, na 

expectativa de contribuir com o leitor dos espaços rurais, seja pela realização de encontros de 

leitura, seja pelo apoio à organização de casa de cultura comunitária.  

Essa valorização de narrativas da oralidade regional poderá ser inserida para favorecer 

e ampliar o debate, realizando, quando possível, parceria com outros projetos que buscam 

pensar a região e incentivar o diálogo com outras culturas, tanto as urbanas, quanto as rurais, 

lugares que enfrentam desafios e que precisam de sérias discussões para o enfrentamento ao 

conhecimento identitário e ao desenvolvimento regional. 
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