
TOUR BUSLOAD OF BOOKS – P&R DO PROJETO DE PESQUISA  

O QUE ESTAMOS TENTANDO APRENDER? 

Há uma grande quantidade de evidências anedóticas que dizem que as visitas de um autor/ilustrador têm um impacto 
positivo nas atitudes e no comportamento dos alunos em relação à leitura e à escrita. Entretanto, ninguém jamais mediu 
exatamente como essas mudanças ocorrem para os alunos, ou porque elas ocorrem. Esse estudo irá fazer exatamente 
isso. 

PORQUE ISSO É IMPORTANTE? 

Os resultados desse estudo podem: 1) ajudar os administradores escolares a defender o financiamento de futuras 
visitas de autores/ilustradores, 2) ajudar os professores a preparar os alunos para tirar o máximo proveito dessas visitas 
e 3) ajudar os distritos escolares a tomar decisões conscientes sobre o orçamento para atividades de enriquecimento da 
alfabetização. 

QUAL É O PROCESSO? 

Os alunos irão completar três breves pesquisas: uma antes da visita do Busload of Books, uma imediatamente após a 
visita e uma terceira depois de um mês. As pesquisas medem atitudes e motivações em torno da leitura, escrita e 
desenho nas escolas. Elas são formatadas de forma amigável e acessível (veja o exemplo abaixo) e levam menos de 10 
minutos para serem concluídas. 

1) O que você acha de passar o seu tempo livre lendo? 

Eu adoro! Eu gosto. Gosto mais ou menos. Eu não gosto! 

    
 

Os professores serão solicitados a completar pesquisas antes e após a visita que documentam 1) como eles 
prepararam os alunos para a visita do autor/ilustrador e 2) suas práticas gerais de alfabetização em sala de aula. 

Administradores e outros professionais da escola relacionados à alfabetização serão solicitados a responder uma única 
pesquisa sobre sua motivação em participar de visitas de autores/ilustradores e o ambiente de alfabetização de sua 
escola. 

A sua escola poderá escolher entre responder às pesquisas em papel ou online (usando a Qualtrics, uma plataforma 
segura para pesquisas). 

OS ALUNOS TÊM QUE PARTICIPAR? 

Não. Tanto os alunos quantos os pais terão a oportunidade de optar por não participar dessa pesquisa a qualquer 
momento. Iremos fornecer formulários de consentimento aos pais e responsáveis que seguem a política de participação 
informada da sua escola. Quando os professores aplicarem as pesquisas, eles também darão aos alunos a oportunidade 
de optar por não participar. Não haverá consequências se os alunos ou suas famílias escolherem não participar. 

COMO IREMOS GARANTIR A PRIVACIDADE DOS ALUNOS? 

Os alunos serão identificados somente por suas iniciais. Os pesquisadores jamais terão acesso aos seus nomes 
completos ou outra informação que possa identificá-los. Uma vez que todos os dados forem coletados, as iniciais dos 
alunos serão substituídas por um número de identificação. Os pesquisadores usarão nomes fictícios ao relatar sobre 
alunos, professores e escolas participantes. 



QUEM ESTÁ FAZENDO A PESQUISA? 
 
Essa pesquisa está sendo conduzida por cinco professores dos Departamentos de Educação e Sociologia do 
Washington College: Dra. Sara Clarke-De Reza, Dra. Bridget Bunten, Dr. Nick Garcia, Professora Erin Counihan e 
Professora Michelle Johnson. 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES: PERGUNTAS? 

https://robbiandmatthew.com/busload-of-books/    sclarkedereza2@washcoll.edu 

 


