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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo conhecer a relação, a partir das representações e 
práticas de leitura, de 22 alunos de duas escolas municipais em Anápolis, Goiás, 
com  a  coleção“Literatura  em  Minha  Casa”  do  Programa  Nacional  Biblioteca  da 
Escola  (PNBE),  vinculado  ao  Ministério  da  Educação  (MEC).  Coleção  que  foi 
entregue através da escola para propriedade de alunos das 4ª séries do ensino 
fundamental da rede pública de ensino no ano de 2004, para estar presente nas 
suas famílias. Nesse sentido, o objeto dessa pesquisa, inserida na linha “Formação 
e Profissionalização docente”, são os livros da coleção “Literatura em Minha Casa”, 
as  representações  de  leitor  e  de  leitura  que  eles,  de  alguma  forma,  veiculam, 
tentando perceber a partir daí, de que forma isso é apreendido pelo “leitor comum”. 
Uma compreensão que não se limita aos documentos do PNBE, mas se expande 
para a discussão acerca das políticas públicas no Brasil em prol da representação 
de  um  país  considerado  “moderno”  e  “civilizado”  -  um  “país  de  leitores”. 
Compreensão que resgata também histórias de leituras e leitores. “Leitores inscritos” 
e  “escritos”  em  documentos  oficiais  e  em  narrativas  orais,  seja  por  meio  dos 
protocolos de leitura veiculados pelos livros dessa coleção, ou mesmo, do que o 
programa  anuncia,  seja  por  meio  da  forma  como  o  aluno  se  constitui  leitor.  O 
embasamento teórico que deu sustentação a essa pesquisa é a História Cultural a 
partir de três eixos: representações, práticas e apropriações de leitura. De acordo 
com Chartier  (1990),  as lutas de representações têm tanta  importância  como as 
lutas econômicas, pois através delas é possível compreender os mecanismos pelos 
quais um grupo impõe, ou tenta impor valores  que são seus, ampliando assim o seu 
poder de dominação. Todavia, como as ações sociais supõem movimento, muitos 
são os mecanismos que subjugam essa “ordem”. Nos caminhos da linguagem, para 
compreensão do processo de interação verbal e social que apreende esse trabalho 
como  um todo,  Bakhtin  (1997,  2003)  é  o  aporte  teórico  necessário.  Análise  de 
documentos  oficiais  (portarias,  resoluções,  cartazes  informativos,  entre  outros) 
referente aos anos de 1997 a 2003, e entrevistas feitas com 22 alunos, alguns pais 
desses alunos e uma funcionária do MEC permitiram uma interlocução em que ação 
e reflexão andaram sempre juntas. Como trajetória percorrida, foi possível perceber 
que o PNBE, por meio da coleção “Literatura em Minha Casa”, apesar de todas as 
dificuldades que esse programa apresenta na tentativa de se concretizar como um 
programa de formação do leitor e não como um mero distribuidor de livros, para 
além de  seus  discursos  enaltecedores,  tem formado  leitor.  Muitas  histórias  que 
tecem essa  pesquisa  são  marcadas  pelos  livros  dessa  coleção,  e  já  que  esse 
programa ainda persiste  nos dias atuais,  ele necessita  de modificações que são 
sugeridas nessa pesquisa.
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