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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo sobre práticas de leitura literária na biblioteca do IFPI - 
Campus Picos. Tem como problemática o seguinte questionamento: quais 
estratégias podem ser adotadas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos de forma a 
fomentar as práticas leitoras nos alunos do Ensino Médio para além das leituras 
obrigatórias? Este estudo teve como objetivo geral: investigar práticas de leitura 
literária em bibliotecas escolares, visando à proposição de um produto a ser aplicado 
ao IFPI - Campus Picos. E como objetivos específicos: investigar as práticas leitoras 
dos alunos do Ensino Médio integrado ao Técnico, bem como a frequência com que 
leem e identificar quais atividades de leitura poderão ser adotadas pelas bibliotecas 
escolares do IFPI. Embasa-se na hipótese de que não há a utilização adequada por 
parte da comunidade de alunos (usuários) no que diz respeito a leituras de lazer e 
entretenimento, que também trazem aprendizados para a vida tanto acadêmica 
quanto social. A abordagem metodológica partiu de uma revisão bibliográfica sobre o 
tema, dando-se prosseguimento a posteriori com a elaboração e aplicação de 
questionários com os alunos do Ensino Médio do IFPI - Campus Picos, a fim de 
constatar as suas aspirações informacionais e identificar as atividades de leitura que 
podem ser desenvolvidas junto a esses alunos. Assim, resultando na elaboração de 
uma política de atuação para bibliotecas escolares, chamada “Estratégias de 
práticas de leitura para bibliotecas escolares”, sendo composto por um conjunto de 
iniciativas voltadas para uma maior participação e interação da biblioteca com esses 
alunos, a exemplo de: grupos de leitura, oferta de cursos/oficinas, lançamento de 
livros, debates, etc., a ser utilizado pela Unidade de Informação em questão e 
demais bibliotecas escolares.  
 
Palavras-chave: Práticas de Leitura. Biblioteca Escolar. Competência Leitora. 
Ensino Médio. IFPI - Campus Picos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

It deals with a study on literary reading practices in the IFPI library - Campus Picos. 
The following question is problematic: what strategies can be adopted by the IFPI 
Library - Campus Picos in order to encourage reading practices in high school 
students in addition to mandatory readings? This study had as its general objective: 
to investigate literary reading practices in school libraries, aiming at proposing a 
product to be applied to IFPI - Campus Picos. And as specific objectives: to 
investigate the reading practices of high school students integrated with Técnico, as 
well as the frequency with which they read and to identify which reading activities 
may be adopted by IFPI school libraries. It is based on the hypothesis that there is no 
adequate use by the student community (users) with regard to leisure and 
entertainment readings, which also bring learning to both academic and social life. 
The methodological approach started from a bibliographic review on the theme, 
proceeding a posteriori with the elaboration and application of questionnaires with the 
students of the High School of the IFPI - Campus Picos, in order to verify their 
informational aspirations and to identify the activities of reading that can be 
developed with these students. Thus, resulting in the elaboration of an action policy 
for school libraries, called “Strategies of reading practices for school libraries”, 
comprising a set of initiatives aimed at greater participation and interaction of the 
library with these students, such as: reading groups, offering courses / workshops, 
launching books, debates etc., to be used by the Information Unit in question and 
other school libraries. 
 
Keywords: Reading Practices. School Library. Reading competence. High school. 
IFPI - Campus Picos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1         INTRODUÇÃO ............................................................................................... 10 

2         PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ....................................................... 16 

2. 1     Caracterização do Campo da Pesquisa ...................................................... 19 

3         CONCEPÇÕES DE LEITURA NA CONTEMPORANEIDADE ....................... 21 

3. 1    Concepções de leitura sob as perspectivas Interacionista, Estruturalista, 

Discursiva, Político-emancipatória, Cognitiva e Construtivista ............... 22 

4         NÍVEIS E DIMENSÕES DA LEITURA ........................................................... 29 

5        BIBLIOTECA ESCOLAR: REFLEXÕES NO CONTEXTO DA MEDIAÇÃO DA   

INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO DA LEITURA ................................................. 39 

5. 1     Mediações ..................................................................................................... 41 

5. 1. 1 Mediação da Informação na Biblioteca Escolar ........................................ 42 

5. 1. 2 Mediação da Leitura na Biblioteca Escolar.................................................50 

6         ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............................................ 63 

7         CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 80 

7. 1     Produto Informacional ................................................................................. 82 

           REFERÊNCIAS .............................................................................................. 84 

           APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .. 90 

           APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ................................................................... 91 

           APÊNDICE C - FOTOS DA BIBLIOTECA ...................................................... 93 

           APÊNDICE D - PRODUTO INFORMACIONAL .............................................. 97 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na Antiguidade, as bibliotecas já desempenhavam um papel importante no 

que diz respeito à preservação do conhecimento humano registrado, embora 

somente uma minoria privilegiada soubesse ler e tivesse acesso a essas 

informações. Com a invenção da imprensa, por Gutemberg, no Século XV, o livro 

passou a ser amplamente divulgado e o acesso pela maior parte da população, 

facilitado.  

Contudo, o foco das bibliotecas antigas estava na preservação e tratamento 

das informações, havendo pouca (ou nenhuma) preocupação em atender às reais 

necessidades dos usuários ou em promover uma participação ativa deles, no 

processo de construção do conhecimento, bem como na sua formação profissional. 

Desde cedo, a criança já se comunica com o mundo externo de diversas 

maneiras, assim como também capta as mais variadas sensações e informações ao 

seu redor. Por isso, é tão importante os pais e familiares transmitirem ensinamentos 

de maneira positiva, para que a criança de hoje tenha mais possibilidades de se 

tornar um cidadão com visão de mundo e olhar crítico da realidade. 

Um fator importante para que a criança estimule sua inteligência e percepção 

de mundo é a leitura. Esta pode ser incentivada pelos pais, principalmente se estes 

forem leitores assíduos, o que facilita a transmissão desse mesmo hábito para seus 

filhos, visto que pais leitores certamente motivarão seus filhos a se tornarem leitores 

também. Além disso, essa prática deve ser reforçada pelos profissionais educadores 

no ambiente escolar. 

Com o tempo, a leitura ganhou cada vez mais espaço na vida das pessoas, 

tornando-se nítido o quanto pode trazer benefícios para aqueles que a utilizam, 

objetivando os mais diversos fins. A leitura pode ser praticada como fonte de prazer, 

de pesquisa, de consulta, de aperfeiçoamento profissional, enfim, uma gama de 

opções que contribuem positivamente para a formação e desenvolvimento do 

indivíduo.  

Diante disso, justifico minha admiração e interesse pela área da Educação, e 

pela área da Biblioteconomia, por se tratar de um campo capaz de promover uma 

mudança social contínua e satisfatória.  

Atualmente, como servidora do quadro de funcionários efetivos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) Campus Picos, no cargo 
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de bibliotecária, trabalho diariamente com estudantes diferenciados, sendo uma 

biblioteca que atende alunos do Ensino Médio, Técnico, Graduações, Pós-

Graduações e outros. 

Consoante a isso, Moutinho (2014) considera que as bibliotecas do IFPI são 

classificadas como “Bibliotecas Multiníveis”, visto que atendem usuários de vários 

níveis de ensino, de modo que:  

 
A fim de atingir os objetivos, é necessário optar por um estudo de perfil de 
usuário da biblioteca multidisciplinar, na qual se encontram as bibliotecas 
multiníveis dos Institutos Federais: o ponto crítico deixa de ser quantos 
usam os serviços e com que frequência o fazem (diagnósticos de 
estatísticas de uso na biblioteca) e passa a ser com quais propósitos os 
serviços são utilizados e se a biblioteca contribui para o seu crescimento 
enquanto profissional (MOUTINHO, 2014, p. 73). 

 

Sendo assim, cabe ao bibliotecário realizar o estudo de usuário, de forma que 

possa atender ao perfil de cada público. Contudo, a presente pesquisa abrangeu 

especificamente os alunos do Ensino Médio, e, por esta razão, a biblioteca do IFPI - 

Campus Picos será tratada, neste caso, como uma biblioteca escolar. 

Nesse cenário, os alunos do IFPI fazem o Ensino Médio integrado ao Ensino 

Técnico Profissionalizante, o que implica no estudo de disciplinas tanto do Ensino 

Médio como do Ensino Técnico, as chamadas disciplinas específicas. Partindo da 

observação dessa vivência, percebe-se a não utilização dos espaços da biblioteca 

para leituras aprofundadas ou contemplativas (SANTAELLA, 2004).  

Tal fato conduz a uma reflexão sobre o fazer profissional do bibliotecário, 

questionando qual a prática de leitura desses estudantes, visto que a biblioteca 

possui acervo aberto, formado criteriosamente por livros que abrangem não somente 

os de caráter didático, mas também uma variada literatura brasileira e estrangeira, 

que abordam diferentes temas do cotidiano dos jovens. 

Diante disso, formula-se a problemática pautada no seguinte questionamento: 

quais estratégias podem ser adotadas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, 

de forma a fomentar as práticas leitoras nos alunos do Ensino Médio para além 

das leituras obrigatórias? Essa problemática suscita a hipótese baseada na 

observação e análise do dia a dia da biblioteca, em haver pouca utilização por parte 

da comunidade de alunos (usuários) no que diz respeito a leituras de lazer e 

entretenimento, que também trazem aprendizados para a vida tanto acadêmica 

quanto social.  
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O espaço da biblioteca é utilizado para estudo individual ou em grupo, bem 

como para espaço de entretenimento e cultura. Isso significa que esse ambiente é 

capaz de oferecer serviços/produtos de informação para a comunidade escolar que 

vai além do meramente didático.  

Salienta-se, entretanto, que a biblioteca escolar tem como função primária ser 

instrumento de apoio ao processo educacional, conforme afirmam Côrte e Bandeira 

(2011, p. 8) quando enfatizam que “[...] a biblioteca escolar é um espaço de estudo e 

construção do conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta o 

interesse intelectual, favorece o enriquecimento cultural e incentiva a formação do 

hábito da leitura”.  

As autoras citadas, reforçam a ideia de que a biblioteca não é um setor 

independente da Escola, pelo contrário, ela é parte integrante e importante do 

processo de ensino-aprendizagem, que precisa estar inter-relacionada com as ações 

pedagógicas da Escola. 

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo geral: Investigar práticas de 

leitura literária em bibliotecas escolares, visando à proposição de “Estratégias de 

práticas de leitura para bibliotecas escolares” aplicado ao IFPI - Campus Picos. Os 

objetivos específicos são: 

a.  investigar as práticas leitoras dos alunos do Ensino Médio integrado ao 

Técnico, bem como a frequência com que leem;  

b.  identificar quais atividades de leitura poderão ser adotadas pelas 

bibliotecas escolares do IFPI. 

O presente estudo está pautado, sobretudo, na contribuição da biblioteca 

escolar na formação do leitor e em como o bibliotecário pode protagonizar esse 

processo. Explana-se sobre o entendimento de biblioteca escolar e qual o seu papel 

na sociedade. Em relação a isso Souza, Cavalcante e Bernardino (2009, p. 7) 

afirmam que,  

 

A biblioteca escolar aliada ao bibliotecário estabelece meios que guiam o 
processo educacional e no enriquecimento cultural dos alunos, 
transformando suas vidas em diferentes aspectos junto à sociedade. É um 
ambiente de qualificação na leitura que está relacionada a mudanças 
gratificantes no crescimento da escola de modo geral. 

 

A biblioteca escolar é o espaço no qual também ocorre o desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem, cujo objetivo maior é colocar o alunado em 



13 

 

 

contato direto com o universo literário, incentivando e disseminando o gosto pela 

leitura, capacitando os alunos para que eles aprendam a usar os serviços oferecidos 

e a fazer suas buscas e recuperação de informações, atribuindo-lhes assim, 

significados próprios. 

Portanto, possui funções educativa e social, uma vez que em simultâneo ao 

processo de aprendizagem do aluno, a biblioteca deve igualmente prepará-lo para a 

vida. E isso se faz também a partir do estreitamento da relação do aluno com a 

leitura, assim como a participação nas atividades e práticas voltadas à sua (in) 

formação como cidadão e futuro profissional. 

Ao tratarmos sobre leitura e suas práticas, inevitavelmente associamos à 

formação de leitores, uma vez que uma ação é inerente à outra. A leitura precisa 

estar relacionada ao contexto do leitor, de modo a tornar-se significativa, para que 

este seja capaz de utilizá-la. 

 Conforme afirma Barreto, D. (2008, p. 52) “[...] a atividade de leitura não 

corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa, de fato, 

interpretar e compreender o que se lê”. Tão logo haja essa correlação, o leitor 

poderá desenvolver a criticidade e provocar mudanças na própria realidade. 

Para que isso ocorra é necessária a integração da biblioteca com todo o 

processo educacional. Kuhlthau (2009, p. 19) ratifica essa ideia ao afirmar que “[...] a 

integração do programa da biblioteca com as atividades de sala de aula requer um 

planejamento conjunto, envolvendo o bibliotecário e os professores”. 

Sendo assim, a biblioteca pode favorecer o desenvolvimento do gosto pela 

leitura, uma vez que disponibiliza uma variedade de materiais bibliográficos para 

pesquisa e consulta, de modo a permitir que os alunos tenham um contato direto 

com os livros, de uma maneira espontânea, sem a obrigatoriedade da execução das 

atividades exigidas em salas de aula. 

Porém, a biblioteca não se restringe somente à realização de pesquisas 

escolares e incentivo à leitura. Ela também se apresenta como um espaço de 

entretenimento e recreação, a partir de atividades dinâmicas que favoreçam a 

integração entre os alunos, propiciando inclusive uma melhora em seu convívio 

social. 

Algumas medidas para promover a leitura, a frequência e o interesse dos 

alunos pela biblioteca escolar são propostas por Barreto, C. (2008), tais como: 

proporcionar um agradável ambiente de leitura; atualizar o acervo; organizar o 
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acervo; emprestar o material; adequar o horário de funcionamento com o horário das 

aulas e com o recreio; qualificar o profissional encarregado da biblioteca; promover 

sempre atividades para dinamizar o acervo e utilizar a biblioteca. 

Assim sendo, o bibliotecário deve buscar fugir do completo tecnicismo e 

passar a lidar diretamente com os usuários da biblioteca, prestando serviços de 

referência e diferenciados, respeitando as particularidades de cada aluno, mas 

focando no interesse geral, de modo a buscar uma representatividade maior ao 

espaço da biblioteca e à sua atuação. 

A atuação do bibliotecário no processo de formação de leitores e cidadãos 

justifica-se devido à importância que a leitura pode representar na vida das pessoas, 

sendo, portanto, necessário e meritório, o acompanhamento de um profissional 

capacitado para lidar com as dificuldades e necessidades desses eventuais leitores.   

Por fim, a possível contribuição que esta pesquisa pode oferecer para a 

sociedade está no sentido de que, primeiramente, poderá beneficiar a categoria de 

alunos que poderão passar a utilizar os produtos e serviços da biblioteca de maneira 

mais eficaz , assim como desenvolver habilidades e competências que os ajudarão a 

participar melhor e mais ativamente das ações pedagógicas da escola. E, por 

conseguinte, preparar profissionais conscientes de seus papéis, e em um plano 

maior, contribuir para que outras instituições que passem pelas mesmas dificuldades 

possam tomar as propostas aqui sugeridas como exemplo e buscar as modificações 

que lhe são necessárias. 

Assim, esta dissertação estrutura-se em sete seções, em que a primeira 

seção é introdutória onde constam a justificativa, contextualização do tema, 

problemática, hipótese e os objetivos. A segunda seção traz os procedimentos 

metodológicos utilizados, partindo-se inicialmente de uma revisão bibliográfica sobre 

o tema da leitura, e caracterizando-se, pois, a pesquisa como de abordagem 

qualitativa e do tipo exploratória e descritiva, e por fim, a utilização do questionário 

como instrumento de coleta de dados. 

A terceira seção é intitulada “Concepções de leitura na contemporaneidade” 

onde é tratada a questão da leitura nos tempos de hoje e a subdivisão do capítulo, 

chamada: “Concepções de leitura sob as perspectivas interacionista, estruturalista, 

discursiva, político-emancipatória, cognitiva e construtivista”, onde são tratadas 

essas concepções e suas respectivas características, na visão de alguns autores.  
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A seguir tem-se a quarta seção com o título: “Níveis e dimensões da leitura” 

em que são abordados alguns níveis e dimensões, bem como suas respectivas 

definições e características, na visão de Martins e Perissé, respectivamente. 

Na quinta seção intitulada: “Biblioteca escolar: reflexões no contexto da 

mediação da informação e mediação da leitura” são abordados conceitos sobre 

esses dois tipos de mediação e sua aplicabilidade. Assim, inicia-se com o subtítulo 

“Mediações”, em que é tratado brevemente sobre a mediação no contexto em geral, 

e por conseguinte, as seguintes subdivisões: “Mediação da informação na biblioteca 

escolar” e “Mediação da leitura na biblioteca escolar”, em que é tratado mais 

especificamente sobre a questão da mediação no contexto de atuação da biblioteca 

escolar e do bibliotecário. 

Na sexta seção são apresentados os resultados de acordo com a análise 

realizada dos dados colhidos nos questionários que foram aplicados com os alunos 

do Ensino Médio do Campus. E finalizando, na sétima seção apresentam-se as 

considerações finais da pesquisa bem como o produto informacional intitulado 

“Estratégias de práticas de leitura para a biblioteca do IFPI - Campus Picos”.  
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Sabe-se que o principal intuito de uma pesquisa científica é a resolução de 

problemas. O método é o proceder, o caminho para se chegar às conclusões e aos 

objetivos (RICHARDSON et al., 2015).  

Com o objetivo de coletar dados que referenciem a temática da biblioteca 

escolar, foi realizada uma revisão de literatura a fim de dar embasamento teórico. A 

pesquisa bibliográfica levou em consideração a abordagem de diversos autores 

sobre o referido tema, de modo a destacar a importância da leitura e do trabalho 

desenvolvido não somente pelo bibliotecário, mas por todos os profissionais que 

conjuntamente atuam na biblioteca escolar, como partícipes fundamentais no 

contexto socioeducativo dos indivíduos. 

De acordo com Severino (2007, p. 122): 

 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos constantes nos 
textos. 

 

Diante disso, procurou-se ilustrar os entendimentos que alguns autores da 

literatura em questão já relataram e o que pode ser observado com relação às novas 

práticas utilizadas até então, abordando os fundamentos teóricos encontrados para 

nortear o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Assim, a pesquisa caracteriza-se como de abordagem qualitativa e do tipo 

exploratória e descritiva, que possibilitará uma maior riqueza de detalhes, visto que 

ao inserir-me como pesquisadora proponho-me a participar, compreender e 

interpretar os fenômenos, a partir dos significados que as pessoas envolvidas 

(alunos) lhe conferem. Conforme apontam Prodanov e Freitas (2013, p. 70), ao 

afirmarem que: 

 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos 
dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de 
estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. 
Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se 
apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.  
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A pesquisa exploratória, conforme Gil (2012, p. 27), tem como “[...] principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”.  

Somado a isso, podemos nos basear na abordagem de Prodanov e Freitas 

(2013, p. 52), os quais caracterizam a pesquisa descritiva do seguinte modo: 

 

Quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem 
interferir neles. Visa a descrever as características de determinada popula-
ção ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envol-
ve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e ob-
servação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. 

 

Sendo assim, o pesquisador descreve a realidade que será objeto de análise, 

assim como os participantes desta - no caso, os alunos do IFPI - de modo que seja 

imparcial, isto é, sem fazer quaisquer interferências ou julgamentos. Portanto, o 

pesquisador buscará compreender essa realidade e por conseguinte, tentará 

explicar e interpretar os fatos que ocorrem e a relação entre os elementos.  

Desse modo, parte-se do objetivo geral “construir as “Estratégias de práticas 

de leitura para bibliotecas escolares”, ampliando assim, a atuação da biblioteca e 

destacando a vertente humanística do bibliotecário, o estudo exploratório é 

adequado e possibilitará a construção de hipóteses e o traçado metodológico para 

os objetivos específicos. 

Por essa razão, os achados de pesquisa e o instrumento que foi construído 

servirão de base para as práticas biblioteconômicas no que diz respeito às 

estratégias de incentivo à leitura para a Unidade de Informação investigada e demais 

bibliotecas escolares, objetivando entender melhor o ensino-aprendizagem nesse 

ambiente. 

Dessa forma, busca-se ainda atender às expectativas informacionais dos 

alunos, assim como ampliar seus horizontes de leitura, compreender o que esses 

alunos pensam e como gostariam de participar na construção de um espaço mais 

dinâmico e interativo, através da análise de possíveis práticas de leitura ou outros 

projetos educativos a serem executados no ambiente da biblioteca.  

O instrumento utilizado para coleta de dados foi o questionário estruturado 

com questões abertas e fechadas. Gil (2012, p. 121) define o questionário como 

uma, 
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[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado, etc. 

 

A partir da observação da Biblioteca do IFPI - Campus Picos e da 

identificação de suas potencialidades no tocante ao estímulo e à aplicação de 

práticas leitoras com os usuários, concomitante à análise dos questionários 

respondidos pelos alunos, foi possível construir um produto de práticas de leitura 

pautado nessas questões.  

Isso tornou o questionário imprescindível para se conhecer os interesses, 

expectativas, o comportamento e nível de leitura dos alunos do Ensino Médio 

integrado ao Técnico, cuja idade varia de 15 a 19 anos, de modo a entendermos 

melhor a relação que eles mantêm com a Biblioteca do IFPI - Campus Picos e mais 

especificamente, com o processo de leitura. 

Para cálculo amostral, tendo em vista que a população considerada é finita, 

aplicou-se a fórmula a seguir (POCOCK, 1989): 

 

 

 

Onde: n = é o tamanho da amostra; t = é o valor da distribuição de estudantes 

(t5% = 1,96); P = é a prevalência do problema (50,0%); Q = percentagem 

complementar (100-p); N = é o número de alunos; e = é o erro amostral absoluto (e 

= 5%). Utilizou-se esta prevalência com o intuito de atingir o máximo de amostra 

possível. Este cálculo foi desenvolvido pela professora Ionara Holanda de Moura, da 

UFPI - Campus Picos. 

A amostra foi então composta de 186 adolescentes. Esse quantitativo foi 

estratificado, com o propósito de assegurar representatividade em cada turma do 

Ensino Médio. Portanto, a amostra foi formada da seguinte maneira: 

 
Quadro 1- Amostragem da Pesquisa 

Turma População Amostra 

Ensino Médio integrado em Administração 121 63 

Ensino Médio integrado em Eletrotécnica 110 57 

Ensino Médio integrado em Informática 126 66 

Total 357 186 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 
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2. 1 Caracterização do Campo da Pesquisa 

 

Inicialmente, é importante que seja feita a caracterização da instituição na 

qual se deu a realização desta pesquisa, conforme é expressamente exposto no 

Banner do Memorial do IFPI - Campus Picos, em que nos remete ao surgimento do 

Campus em questão, a saber:  

 

O Campus do IFPI na cidade de Picos tem seu início em abril de 2007, 
quando entra em funcionamento a Unidade de Ensino Descentralizada de 
Picos (UNED Picos) do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 
(CEFET - PI). A implantação da UNED Picos faz parte do projeto de 
expansão da Rede Federal Tecnológica, desenvolvido pelo Ministério da 
Educação (MEC) (BRASIL, 2020, não paginado). 

 

De modo que, em 2008, deu-se a transformação e integração do CEFET em 

IFPI, conforme exposto no Regimento Interno Geral do IFPI, que discorre sobre a 

natureza da instituição, da seguinte forma: 

 

Art. 2º O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí é 
uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), criada 
nos termos da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, com autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (INSTITUTO..., 
2011, p. 14). 

 

Ademais, é possível ter um conhecimento mais aprofundado sobre a sua 

história, missão, objetivos, estrutura organizacional, etc., através do “Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI” exposto no endereço eletrônico (site) do IFPI, o 

qual dispõe que: 

 

Ao se transformar em IFPI, a Instituição adquiriu autonomia para criar e 
extinguir cursos, bem como para registrar diplomas dos cursos por ela 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. E, ainda, o 
status de uma Universidade Federal em termos de funcionalidade, acesso 
ao fomento de pesquisa e extensão e todos os programas de apoio dos 
vários ministérios, destacando-se no campo social, com educação gratuita e 
de qualidade, direcionada às demandas sociais (INSTITUTO..., 2020, p. 28). 

 

Consoante a isso, pode-se verificar também no endereço eletrônico (site) do 

IFPI a sua respectiva definição, em Apresentação:  

 

O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica 
e profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na 
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
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ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
com sua prática pedagógica (INSTITUTO..., 2016, p. 1). 

  

Atualmente o IFPI - Campus Picos é composto por 09 (nove) laboratórios, 10 

(dez) salas de aula, 01 (uma) biblioteca e 01 (um) auditório. Com relação aos cursos 

ofertados, apresentam-se os seguintes: Ensino Médio Integrado ao Técnico em 

Administração, Informática ou Eletrotécnica, destinado aos alunos que cursam 

simultaneamente o ensino médio e o curso técnico, o qual os prepara para o 

mercado de trabalho.  

Para os alunos que já tenham concluído o nível médio, há o Ensino 

Concomitante/Subsequente com os cursos técnicos em Administração, Informática 

ou Eletrotécnica. Enquanto o nível superior apresenta os cursos de Licenciatura em 

Química, Física ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Complementar a isso, 

há os cursos de Pós-graduação.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) - 

Campus Picos tem como um de seus espaços, a Biblioteca “Antônio Francisco da 

Costa e Silva”, cujo funcionamento teve início desde a fundação do Campus, no ano 

de 2007.  

A Biblioteca é composta pelos seguintes servidores, a saber: 02 (dois) 

bibliotecários (sendo que um deles é o coordenador da biblioteca), 01 (um) auxiliar 

de biblioteca e 02 (dois) assistentes administrativos. O horário de funcionamento é 

de 07:30h às 21:00h, sendo o horário da manhã e tarde composto pelos alunos do 

Ensino Médio, enquanto o horário da noite é composto pelos alunos do Ensino 

Superior.  

Posto isso, consideremos que no presente trabalho o campo de pesquisa 

abrangeu somente os alunos do Ensino Médio. Ao final do trabalho, em apêndice, 

constam as fotos da Biblioteca em questão. 
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3 CONCEPÇÕES DE LEITURA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

A leitura é ao mesmo tempo um ato libertador e de liberdade. Libertador, pois 

constrói o leitor em sua essência, dando significado e preenchendo lacunas; de 

liberdade, visto que é do leitor a decisão do que ler, de onde ler, de como ler, quando 

ler.  

Ao comparar a leitura com outras manifestações como o rádio e a televisão, 

Alliende e Condemarín (2005, p. 13) afirmam que a leitura, “[...] por ser manejável, 

permite ao indivíduo ser crítico diante da informação recebida”. O leitor é livre para 

com suas escolhas, inclusive, de significação. A subjetividade da leitura permite ao 

leitor uma singularidade de significação e uma pluralidade de sentidos. 

Ao abordar as fronteiras da leitura crítica Silva, (2009, p. 21) reafirma as 

diferentes formas e configurações da leitura que servem aos propósitos e finalidades 

da comunicação entre as pessoas na sociedade. Isso é o que torna a leitura uma 

prática social e que como tal está “[...] condicionada historicamente pelos modos da 

organização e da produção da existência, pelos valores preponderantes e pelas 

dinâmicas da circulação da cultura”.  

É inegável a importância da leitura como uma prática social que carrega 

aspectos de fruição, descontração, alegria, criatividade e prazer, podendo, por outro 

lado, desencadear também sentimentos como dor, raiva, tristeza e angústia. Sendo 

assim, a leitura faz-se necessária não apenas para a aquisição de conhecimentos, 

mas para lazer e formação cidadã. 

Jouve (2002) configura a leitura como uma atividade plural e complexa, que 

se desenvolve em várias direções. Essa é a subjetividade que a leitura carrega. Ao 

mesmo tempo em que são estabelecidas relações com o texto, estas também são 

estabelecidas com o autor, com o contexto e com o próprio leitor que agrega ao texto 

todo o seu conhecimento anterior, suas vivências e experiências. 

A leitura, no que diz respeito ao ato, é um processo neurofisiológico, a 

compreensão é um processo cognitivo, a emoção um processo afetivo, a análise do 

texto, um processo argumentativo; e no que diz respeito ao sentido, é um processo 

simbólico (JOUVE, 2002). Os processos neurofisiológico e cognitivo estão ligados à 

aprendizagem e à capacidade de decodificação, os demais processos têm a ver com 

afeto e subjetividade. 
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No ambiente escolar, a leitura de materiais diferenciados dos textos 

acadêmicos permite ao leitor exercer sua liberdade e aprofundar conteúdos e 

conceitos. Conforme afirmam Alliende e Condemarín (2005, p. 14): “Tudo isso se 

traduz numa poderosa estimulação intelectual que repercute na aprendizagem em 

sua totalidade”.  

Com isso, tem-se que as práticas leitoras contribuem no enriquecimento dos 

esquemas cognitivos do leitor, auxiliando naturalmente na compreensão de outras 

leituras e transformando-se assim em uma bagagem cultural ativa que será 

automaticamente retroalimentada a cada leitura. 

A partir disso, podemos verificar que os estudos sobre leitura apontam 

diferentes concepções desta na contemporaneidade. De modo que, a seguir 

abordaremos algumas concepções da leitura nesta perspectiva. 

 

3. 1 Concepções de leitura sob as perspectivas Interacionista, Estruturalista, 

Discursiva, Político-emancipatória, Cognitiva e Construtivista 

 

Desde as séries iniciais, existe uma preocupação por parte dos educadores, 

em relação à prática de leitura desempenhada pelos alunos. Prática esta que deve 

ser desde o princípio, abordada como sendo uma atividade prazerosa, atrativa, e 

não como uma mera atividade de sala de aula a se cumprir. Visto que, quando 

atribuímos a leitura como sendo uma obrigação da escola, ela passa a ser vista 

como algo negativo, portanto, dificultando e desmotivando os alunos a 

desenvolverem a sua capacidade leitora. 

A leitura é um processo que vai além da simples decodificação de signos 

linguísticos, sendo na verdade, um processo que permite a ampla interação entre as 

pessoas, bem como promove a reflexão sobre variados assuntos, permitindo com 

isso, a formação de leitores críticos e cidadãos participantes da sociedade em que 

vivem. 

Conforme Martins (1994), o leitor não deve ser visto apenas como 

decodificador de letras, mas, ao contrário disso, para que a leitura aconteça é 

preciso estabelecer relações entre as experiências e tentar resolver os problemas 

que são apresentados. Então, a partir disso, tem-se que o processo de leitura 

permite ao leitor compreender o conteúdo que está lendo e, por conseguinte, 
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construir suas ideias de forma plural, podendo desse modo futuramente relacionar 

seus novos conhecimentos com os já adquiridos anteriormente. 

No tocante à formação de leitores, o incentivo familiar é primordial e deve 

acontecer antes de qualquer outro. No entanto, concomitante a isso, é fundamental 

que a escola torne-se um espaço estimulador, em que os alunos sintam-se 

motivados a buscarem a prática da leitura, reconhecendo nela uma oportunidade de 

se aprofundarem nesse universo literário e ampliar seus conhecimentos de mundo, 

além do aperfeiçoamento do vocabulário e da escrita.   

Conforme explanado por Carvalho (2008, p. 22),  

 

A biblioteca escolar pode, sim, ser o local onde se forma o leitor crítico, 
aquele que seguirá vida afora buscando ampliar suas experiências existen-
ciais através da leitura. Mas, para tanto, deve ser pensada como um espaço 
de criação e de compartilhamento de experiências, um espaço de produção 
cultural em que crianças e jovens sejam criadoras e não apenas consumido-
ras de cultura. 

 

Assim, a biblioteca escolar, bem como os professores e bibliotecários têm pa-

pel fundamental no processo de mediação da leitura, pois através de ações direcio-

nadas aos usuários, estes podem utilizar o espaço da biblioteca de uma maneira 

mais satisfatória e achegar-se aos textos com uma motivação maior, tendo em vista 

que receberão a orientação necessária para desenvolver suas aptidões e habilida-

des de leitura.  

Aos leitores, são apresentados textos de vários gêneros, com variados 

suportes e mediante vários objetivos de leitura, como: desfrutar, informar, resolver 

um problema, comunicar etc. Considera-se, assim, que a leitura não é única e 

idêntica, pois ela muda de significado a depender dessas variáveis, e quando se 

aprende a ler, esse processo de aprendizagem permeia a nossa escolaridade e toda 

a nossa vida. 

A partir disso, podem-se considerar algumas concepções de leitura existentes, 

como a interacionista, a estruturalista, a discursiva, a político-emancipatória, a 

cognitiva e a construtivista, assim como abordar os principais aspectos que norteiam 

cada uma delas (RANGEL, 2005).   

Partiremos inicialmente, da abordagem interacionista cujo foco é no 

autor/texto/leitor. É importante considerar um de seus principais precursores, 
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Vygotsky, no que tange à interação social e ao desenvolvimento cognitivo. De acordo 

com esse teórico, os sujeitos continuamente interagem entre si. 

Segundo Vygotsky (2010 apud SILVA, 2012, p. 46), “as competências e 

habilidades leitoras não são inatas, mas adquiridas na interação social”. Logo, é na 

interação social que acontecem as trocas de informação, e por conseguinte, a 

construção da aprendizagem. Por isso, nesse processo, é relevante também que se 

estabeleça a interação do professor com os alunos e dos alunos com seus colegas, 

e mediante essa interação social são adquiridas determinadas habilidades e 

competências.  

Concomitante a isso, Panichella (2015) afirma que nessa concepção tanto o 

texto quanto o leitor são imprescindíveis para o processo da leitura. Para que haja 

produção de sentido, é necessária a interação entre esses elementos, considerando-

se que o ato de ler passa a ser visto como um processo que integra tanto as 

informações contidas no texto quanto as informações que o leitor traz consigo. 

A partir disso, o leitor deve acionar os conhecimentos prévios através de 

outras leituras, possibilitando que haja uma interação entre essas informações. Isso 

é confirmado por Meurer (1988, p. 265) ao afirmar que “[...] a interdependência 

equilibrada entre a informação contida no texto e os conhecimentos prévios do leitor 

é a condição essencial para a compreensão”, ou seja, o leitor não pode se apoiar em 

apenas um nível de informação. 

Dessa forma, a leitura é tida como um processo em que o leitor pode 

compreender e interpretar a partir de seus objetivos, conhecimento prévio sobre o 

assunto e interesses pessoais. De fato, segundo Koch e Elias (2006, p. 11) “[...] a 

leitura é uma atividade na qual se leva em conta as experiências e os 

conhecimentos do leitor”. Assim, considera-se também que há diferentes 

possibilidades de leitura, visto que as experiências e as visões nunca são iguais, ou 

seja, cada indivíduo possui sua própria visão de mundo e, consequentemente, sua 

própria forma de interpretação textual. 

Conforme Coracini (2005), o modelo interacionista, afirma que há uma 

essência no texto, escondida, cabendo ao leitor a tarefa de buscar ou apreender 

este sentido „oculto‟. Portanto, o leitor é considerado ativo, pois pode colaborar com 

a produção de sentido no texto, interferindo e interagindo com os dados presentes 

nele.  
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A concepção estruturalista tem seu foco no texto. Kato (1985) evidencia o 

texto como fonte única de sentido, possuindo uma visão estruturalista e mecanicista 

da linguagem. Nessa concepção, o percurso que faz a informação é ascendente, 

quer dizer, de baixo para cima, do texto para o leitor. Ou seja, o leitor apenas recebe 

o saber presente no texto. Portanto, o texto é visto como produto acabado, processo 

de captação de ideias. 

De acordo com Menegassi (2005), a leitura nesta concepção é vista como um 

processo passivo de simples reconhecimento de palavras e ideias, em uma clara 

demonstração de capacidade de cópia de informações. Sendo assim, o leitor tem o 

papel apenas de decodificar e a leitura passa a ser processada inicialmente pelas 

unidades menores, no caso, as letras e sílabas, para as partes mais amplas, como: 

palavras, textos.  

O leitor estabelece, conforme Panichella (2015), a relação das palavras 

decodificadas com os concernentes significados e compreende o texto por meio da 

análise e da síntese. Tal fato pode ser reforçado também por Koch e Elias (2006), 

que tratam essa concepção de leitura como uma atividade de reconhecimento de 

sentido de palavras e estruturas, já que o foco da leitura recai no texto, estando 

desse modo, voltado para o autor e suas intenções, de forma que o leitor 

desempenha um papel passivo no processo. 

Nessa perspectiva, de acordo com Coracini (1995), a prática de leitura torna-

se um exercício mecânico baseado na mera prática de diferenciar o significado literal 

em oposição ao metafórico, o denotativo 1  em relação ao conotativo 2  e ainda 

distinguir o objetivo do subjetivo.  

A abordagem discursiva volta-se para as condições de produção do 

discurso: interlocutores, contexto da enunciação e contexto histórico-social 

(RANGEL, 2005). 

Nichele e Rodrigues (2010, p. 3) enfatizam que “[...] o sujeito que produz 

linguagem também está produzido nela, acreditando ser a fonte exclusiva de seu 

discurso, quando, na realidade, retoma sentidos preexistentes”. Nessa perspectiva, 

o texto deve ser lido como discurso, ou seja, considerando as condições de sua 

produção, sendo que, aquilo que é dito não possui um significado único, pois 

depende dos diferentes significados e as condições de produção do discurso. 

                                                           
1
 É o uso de um termo em seu sentido primeiro, real, do dicionário.  

2
 É o uso de um termo em seu sentido figurado. 
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Inclusive as palavras podem mudar de sentido conforme as posições daquele que as 

empregam. 

Panichella (2015) afirma que, no âmbito do discurso, ler compreende que 

tanto o sentido pode ser outro quanto o sujeito não possui controle pleno dos 

sentidos. Ademais, é necessário considerar que o sujeito de linguagem retoma 

sentidos preexistentes e sua interpretação não é livre, como também não pode ser 

qualquer uma. 

Além disso, todo texto possui inscrito um leitor virtual, que é aquele 

constituído no próprio ato de escrita. Nesse âmbito, o leitor imaginário seria aquele 

para o qual o autor destina seu texto e para quem ele dirige, havendo também um 

leitor real, que é aquele que lê o texto, tendo-se assim, um leitor constituído com o 

qual ele tem de se relacionar. No processo de leitura ocorre a relação entre o leitor 

virtual e o real. 

Na visão discursiva, o sujeito/autor não tem controle do que diz, pelo fato de 

que aquilo que é dito possui mais de um significado. Em outras palavras, o sentido 

não pode ser controlado, depende das condições de produção de cada texto e das 

histórias de leitura do falante. 

Segundo Panichella (2015), o professor deve possibilitar que os alunos 

participem dos sentidos dos textos e não que o docente ou mesmo o livro didático 

sejam condutores únicos da aula. Dessa forma, o aluno tem a possibilidade de fazer 

sua interpretação e absorção de conhecimentos. Cabe, portanto, ao leitor saber ler e 

significar para dessa forma perceber a incompletude do texto e desfazer os efeitos 

de transparência; o leitor deve identificar as estratégias de manipulação inseridas no 

texto, o que torna o indivíduo ativo, uma vez que ele pode perceber a ideologia 

presente no texto e, assim, posicionar-se diante do mesmo. 

Na abordagem político-emancipatória, Freire (1989) critica a chamada 

escola tradicional, que transforma a leitura em um ato de decifração, 

desconsiderando o universo do sujeito leitor e a sua experiência cotidiana. 

Acrescenta, também, que a democratização da educação supõe um aprendizado da 

leitura e escrita que abre caminhos para o homem ser agente de si mesmo, numa 

sociedade letrada que „formata‟ o leitor. 

Ainda de acordo com Freire (1989), a leitura e a escrita são processos de 

emancipação, ou seja, a alfabetização é entender o que se lê e escrever o que se 

entende. Partindo-se do princípio de que para escrever bem, deve-se inicialmente, 
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ler bem, há que se considerar também a leitura de mundo, que precede a leitura da 

palavra, tendo em vista que, com uma visão abrangente sobre o que o cerca, o leitor 

será capaz de desenvolver melhor suas competências e tomar decisões. 

Tal fator pode ser observado na visão de Rangel (2015), ao determinar que a                  

>leitura ativa os conhecimentos anteriores do sujeito, construídos na interação 

social, e instaura um processo de produção de sentidos que extrapola a leitura do 

texto, visto que, cada leitor carrega consigo suas experiências e seus 

conhecimentos prévios, a depender também do contexto social em que está 

inserido. Isso resulta em visões diferentes, bem como compreensões diversas 

acerca de textos e de mundos. 

Na perspectiva cognitiva, o foco encontra-se no leitor, ou seja, a perspectiva 

teórica considera o leitor em primeiro plano. O processo de leitura se dá do leitor 

para o texto, portanto, de cima para baixo. Nesse caso, o leitor é responsável pela 

construção do sentido, já que a leitura é permeada por seu conhecimento de mundo 

adquirido previamente, porque é por meio desse conhecimento que ele atribui 

significado ao texto.  

Conforme Goodman (1987), é importante salientar que diferentes pessoas 

lendo o mesmo texto apresentam variações no que se refere à compreensão dos 

sentidos, pois dependerá dos seus propósitos, conhecimentos armazenados em sua 

memória, suas atitudes, esquemas conceptuais, cultura social de cada indivíduo, 

entre outros. 

Coracini (2010) enfatiza que o leitor é o portador de esquemas - mentais - 

socialmente adquiridos, ele aciona os conhecimentos prévios e confronta-os com os 

dados do texto, „produzindo‟, dessa forma, o sentido. Portanto, o sujeito é visto como 

ativo, pois cabe a ele „inferir‟, acionando esquemas e interagindo com outros textos. 

Logo, o bom leitor seria aquele que, diante do texto, conseguiria acionar os seus 

conhecimentos já adquiridos anteriormente. Nesse sentido, esse modelo entende a 

leitura como processo ativo de construção mental. 

A linha construtivista é apoiada nas ideias de Jean Piaget, onde o aluno é 

instigado a aguçar a sua curiosidade e imaginação, e é incentivado a buscar as 

respostas para seus problemas a partir de seus próprios conhecimentos, bem como 

de suas interações com seus colegas e com a realidade que o cerca, participando, 

desse modo, do próprio aprendizado. 
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Esse método trabalha o erro dos alunos como algo positivo, no sentido de 

que, ao invés de o aluno ser criticado, ele é impulsionado a acertar, ou seja, ele é 

motivado a encontrar novos caminhos a fim de fazer melhores escolhas, e dessa 

forma resulta por fortalecer sua autoconfiança e ampliar ainda mais seus 

conhecimentos.  

Além disso, essa teoria é contrária à educação tradicional das escolas que 

„medem‟ o conhecimento de seus alunos através de avaliações padronizadas e 

utilização de materiais didáticos alheios ao universo dos educandos. 

De acordo com Peranzoni e Camargo (2011, p. 2): 

 

A instituição escolar, até alguns anos atrás, tinha como detentor do saber 
apenas o professor, perpassando a ideia de que somente este poderia 
ensinar e ao aluno cabia ouvir para aprender. Com a proposta construtivista, 
a escola fica aberta ao diálogo, esta relação muda, o aluno tem liberdade 
para se expressar, se colocar e o professor se torna mediador neste 
processo de ensino-aprendizagem. 

 

A partir dessa ideia, é possibilitado ao aluno o desenvolvimento de suas 

potencialidades, a interação com os outros alunos e a liberdade de construir seus 

próprios conhecimentos, objetivando assim encontrar as respostas e soluções para 

os problemas que lhes são apresentados.   

Ainda segundo Peranzoni e Camargo (2011), na proposta construtivista, o 

erro é previsto e desejado, uma vez que o aluno, a partir do erro, irá buscar 

caminhos e formas visando construir o seu conhecimento e somente assim ele irá 

aprender.  Nessa concepção, não cabe ao educador, julgar ou condenar o aluno pelo 

erro cometido, pois a partir desse erro, é que esse aluno será capaz de aprender e 

descobrir novas alternativas para resolução de seus problemas. 

Na realidade, quando se faz uma análise do erro construtivo do aluno, o 

professor pode percorrer a sua linha de raciocínio para tentar entender como o 

educando chegou àquela resposta. Desse modo, o professor pode direcionar os 

alunos para que eles possam obter um melhor desempenho e superar suas barreiras 

e dificuldades.  A importância do erro é trazer novas possibilidades aos alunos. 

Nesse sentido, a proposta construtivista visa avaliar continuamente o 

desempenho qualitativo de seus alunos, para que possam desenvolver suas 

capacidades e construir seus conhecimentos, a partir do bem comum da coletividade 

e firmando-se em um processo em constante evolução. 
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De acordo com Bernardino (2008), existe a leitura escolarizada, alfabetizada, 

na qual há o domínio da estrutura da língua portuguesa. Existe também a leitura 

como prática e gosto. Conforme a autora, a história da leitura é também a história do 

leitor, tendo em vista que foram necessários os dois, nesse processo: objeto e 

sujeito para instituir as práticas leitoras e a configuração da leitura como prática 

social. Em outras palavras, a leitura só existe porque existe o leitor para executá-la. 

Portanto, com o passar dos anos, as práticas e os gestos de leitura sofreram 

inúmeras mudanças, nas mais variadas comunidades leitoras, uma vez que 

considerando a subjetividade presente na leitura, cada leitor ou grupo de leitores 

realizam as suas próprias interpretações e significações diante do que leem. 

Consequentemente, o leitor de antigamente, que era passivo e conformado, 

transformou-se em um leitor ativo e participativo, alcançando graus de humanidade e 

sensibilidade, antes adormecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NÍVEIS E DIMENSÕES DA LEITURA 
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Sabe-se que ler é uma atividade muito mais complexa do que a simples 

decodificação das palavras, frases ou símbolos gráficos, e requer, portanto, que o 

indivíduo seja capaz de fazer uma interpretação do material lido, correlacionando o 

conteúdo à sua bagagem pessoal. 

Assim, os sujeitos/leitores podem desenvolver um comportamento ativo diante 

da leitura, de modo a trazê-la para a sua realidade. Em contrapartida ao que vemos 

acontecer na maioria dos casos, nos quais o leitor mantém uma postura passiva 

diante do processo da leitura, colocando-se erroneamente na posição de mero 

espectador e receptor de informações.  

Esse entendimento parte de vários autores que trabalham a questão da leitura 

e suas múltiplas facetas, categorizando-a em alguns tipos e suas respectivas 

características. Nesse contexto, e considerando-se que a leitura não é uma atividade 

sem propósito, sendo, pois, um aprendizado, em que o leitor aprende com o autor, 

abordaremos a leitura segundo a visão de Martins (1994) e Perissé (2005). 

Martins (1994) categoriza três níveis de leitura: sensorial, emocional e 

racional, de modo que são inter-relacionadas, senão simultâneas, onde uma mesma 

leitura pode apresentar mais de um desses níveis, mesmo que um prevaleça sobre o 

outro. Todavia, Perissé (2005) categoriza a leitura em cinco dimensões: funcional, 

recreativa, reflexiva, inspiradora e formativa, considerando que a leitura pode ser 

realizada de modo a cumprir diferentes objetivos e provocar diferentes resultados no 

leitor. 

Posto isso, partimos do entendimento de que ao tratarmos sobre leitura, a 

maioria das pessoas comumente associa essa prática à escrita, restringindo, pois, o 

ato de ler à leitura do texto escrito, sejam livros ou textos em geral. Porém, na visão 

de Martins (1994), a leitura abrange mais do que isso, visto que, podemos ler os 

mais diversos objetos, quadros, pinturas, músicas, filmes, peças teatrais, pessoas, 

situações, acontecimentos etc., que a todo momento surgem à nossa volta e vão 

constituindo as nossas experiências pessoais e sociais.  

Portanto, o ato de ler nada mais é, do que dar sentido às coisas, referindo-se 

tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, conforme 

Martins (1994) evidencia ao afirmar sobre o significado da leitura e o seu 

entendimento que para cada pessoa é subjetivo, uma vez que se trata de uma 

experiência individual e pessoal. A leitura passa a fazer sentido a depender de vários 

fatores, como as nossas memórias, vivências diárias, relações com familiares e 
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amigos, desejos, fantasias etc., sendo mais importante até do que o conhecimento 

que temos da língua.  

De acordo com Martins (1994), o primeiro nível de leitura é o sensorial, 

remetendo aos nossos sentidos e por meio do qual se dá o contato inicial da criança 

com o universo adulto, através da interação com as pessoas e os objetos à sua 

volta, correspondendo à descoberta do mundo em que vive. Mediante essa leitura 

acessamos o lúdico, as cores, as imagens, os sons e gestos, assim como também 

descobrimos muito daquilo que nos agrada ou desagrada. 

Conforme a autora, a partir dessa leitura, passamos a conhecer melhor o 

mundo e a nós mesmos, posto que, “a leitura sensorial vai, portanto, dando a 

conhecer ao leitor, o que ele gosta ou não, mesmo inconscientemente, sem a 

necessidade de racionalizações, justificativas, apenas porque impressiona a vista, o 

ouvido, o tato, o olfato ou o paladar” (MARTINS, 1994, p. 42). 

Essa é a leitura levada em consideração, segundo a autora (1994), 

especialmente pelas crianças não alfabetizadas, pois o livro é visto inicialmente 

como um objeto, possuidor de forma, cor, textura, volume, cheiro etc., logo, a partir 

de suas características, ele poderá atrair mais ou atrair menos, a atenção de uma 

criança, que sentirá sua curiosidade aguçada para descobrir a história contida nas 

páginas do livro. Isso estimula bastante o desenvolvimento de sua linguagem e 

comunicação com o mundo, motivando a realização do ato de ler, a partir do 

processo de alfabetização. 

Por mais que o livro ainda seja um objeto que remete ao status letrado, posto 

que, comumente sua imagem esteja relacionada ao intelectualismo, à sabedoria e 

ao conhecimento, conforme Martins (1994, p. 47) evidencia ao afirmar que “[...] o 

objeto livro nem sempre convence por si só. Sua aparência também impressiona, 

bem ou mal”.  

Logo, é exatamente esse aspecto que fundamenta esse nível de leitura, ao 

considerarmos que a aparência é o que inicialmente mais conta e impressiona o 

leitor, seja positiva ou negativamente, de tal modo que, muitas vezes, nos 

possibilitamos conhecer o conteúdo de um livro, pelo fato de este ser belo aos 

nossos olhos e nos causar sensações agradáveis.  

Sendo assim, o que nos chama atenção em um livro, a priori, não é o seu 

conteúdo, mas sua estética e todas as características que o envolvem, como a 

beleza, o formato, as cores, as imagens, a maciez das páginas, o encaixe em 
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nossas mãos etc. 

Sobre isso Martins (1994, p. 47) afirma: “Num primeiro momento o que conta 

é a nossa resposta física ao que nos cerca, a impressão em nossos sentidos”, sendo 

este o exato momento em que os nossos sentidos são ativados e podemos observar 

e identificar as sensações físicas proporcionadas por esse contato com o objeto lido. 

Por conseguinte, e considerando agora que o foco do leitor dar-se-á não 

somente para a estética, mas principalmente para o conteúdo do objeto lido e o que 

ele representa, temos a leitura emocional, que conforme Martins (1994) é aquela que 

remete aos nossos sentimentos, podendo desencadear no leitor diversas emoções 

como alegrias, tristezas, lembranças, assim como pode ativar nossa curiosidade e 

criatividade, estimular nossas fantasias, sonhos etc., possibilitando viver e reviver 

vários momentos. 

Da mesma forma que na sensorial, a realização da leitura emocional se dá 

não somente com livros, mas também através de filmes, novelas, pessoas, 

situações, ambientes etc., sendo o tipo de leitura mais comum para quem diz gostar 

de ler, por proporcionar mais prazer, como nos é claramente explanado: 

 

Vêm ao encontro de desejos, amenizam ou ressaltam frustrações diante da 
realidade. Levam-nos a outros tempos e lugares, imaginários ou não, mas 
que naquelas circunstâncias respondem a uma necessidade, provocam 
intensa satisfação ou, ao contrário, desencadeiam angústia, levando à 
depressão. Tudo se passa em um processo de identificação; não temos 
controle racional sobre isso, pelo menos naquele momento (MARTINS, 
1994, p. 49). 

 

Isso significa que normalmente essas emoções são despertadas sem que o 

leitor possa ter controle sobre isso, somado ao fato de que traz no seu inconsciente 

informações e memórias das quais nem mesmo se lembra. Com isso, essa leitura 

acaba por vezes desvalorizada, posto que, muitas pessoas seguem a ideologia 

imposta pela sociedade, de que não devemos expressar os nossos sentimentos e 

emoções, para que não nos tornemos vulneráveis. 

Com isso, Martins (1994) sugere pensarmos o texto não como um objeto, mas 

como um acontecimento, ou seja, algo que acontece ao leitor, pois o que importa 

nesse nível de leitura não é sabermos sobre o que exatamente o texto trata, mas 

sobre o que ele causa e provoca nos leitores. Essa ligação do leitor com o texto e as 

emoções que lhe são despertadas mostra-se, muitas vezes, de maneira até 

irracional, podendo nos prender à leitura ou nos afastar dela, sem que sequer 
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saibamos explicar.  

Dessa forma, estabelece-se uma relação do leitor com o texto. Conforme 

Martins (1994, p. 60), “[...] há, portanto, relação entre texto e ideologias, pois estas 

são inerentes à intenção (consciente ou inconsciente) do autor, a seu modo de ver o 

mundo, tornando-se também elementos de ligação entre ele e os leitores de seu 

texto”, podendo o leitor, então, se mostrar passivo e vulnerável a aceitar as 

ideologias expostas pelo autor ou, em contrapartida, pode fazer a conexão do seu 

mundo com o texto, e disso desencadear múltiplas emoções e aprendizados.  

Paralelo à essa leitura que remete às nossas emoções e sentimentos, Perissé 

(2005) propõe a dimensão recreativa, que é a leitura através da qual buscamos 

prazer, entretenimento, fruição, usando-a para distração. É aquela que possibilita 

nos colocarmos no lugar dos personagens dos livros, viajar no mundo da 

imaginação que os autores nos convidam e vivenciar as histórias contadas.  

De acordo com Perissé (2005, p. 56), trata-se de “[...] uma leitura prazerosa, 

[...] leitura sem compromisso, despreocupada, voltada para o espraiar-se, um 

espreguiçar da inteligência, um passeio entre páginas abertas”. Logo, é uma leitura 

apropriada para um momento de descanso, servindo até mesmo como um ótimo 

exercício de relaxamento, proporcionando, pois, um descanso para os leitores, 

sendo, neste caso, uma leitura que comumente ativa emoções positivas e benéficas 

para o leitor que usufrui dela. 

Complementar a isso, a dimensão inspiradora proposta por Perissé (2005), 

refere-se às pessoas que querem se tornar escritoras, de forma que as obras lidas 

provocam no leitor o desejo de também escrever, de também narrar a sua história. É 

um tipo de leitura geralmente utilizada para produzir novos textos, pois com uma 

rápida leitura, nota-se que nada se cria, mas que tudo pode ser dito novamente, de 

formas diferentes. 

Perissé (2005) aborda a questão de que somos seres constituintes da 

compilação de vários outros seres, no sentido de que, muito do que falamos, 

fazemos ou escrevemos faz alusão ao que lemos de autores ao longo de nossa 

vida, remetendo ao que chama de uma espécie de plágio criativo, ao usarmos ideias 

e pensamentos de outrem, que nos marcaram positivamente de alguma maneira. 

Assim é claramente explanado na afirmação de que: 

Nossos textos são sempre alusões aos textos que lemos antes. Não somos 
tão originais assim, somos originários. Somos oriundos das leituras que 
fizemos, das experiências que já vivemos, das pessoas com quem 



34 

 

 

convivemos, dos meios em que nos movemos. A prática da leitura 
inspiradora é a perda de todo o disfarce inconsciente, é a aceitação de que 
não somos os inventores de ideias e palavras (PERISSÉ, 2005, p. 62). 

 

Sendo assim, a partir das ideias que ficaram registradas em nosso 

inconsciente, provenientes de variadas fontes, a nossa criatividade pode ser 

estimulada a partir da criatividade de outras pessoas, portanto, das inspirações que 

temos e sentimos em nosso cotidiano. 

De encontro às emoções, a leitura racional proposta por Martins (1994) 

remete ao intelecto e à razão, por meio da qual o leitor mantém um certo 

distanciamento do texto, sem que haja envolvimento pessoal, uma vez que essa 

leitura segue normas preestabelecidas. Nessa leitura, o leitor é condicionado por 

ideologias, buscando estudar o texto em si, como foi construído e examinar quais as 

reais intenções do autor no momento de sua produção.   

Conforme é abordado pela referida autora, neste nível temos um perfil de 

leitura em que prevalecem os interesses do sistema de ideias do qual o leitor faz 

parte, portanto, anulando as necessidades e os interesses próprios do leitor, bem 

como reprimindo suas emoções e possíveis correlações com experiências 

vivenciadas por leituras anteriores. Dessa forma, ele acaba perdendo sua 

autonomia, autenticidade e sua liberdade de expressão a respeito do objeto lido, em 

prol de atender a uma ideologia imposta pelos ditos intelectuais, sobre a forma 

correta de realizar o ato da leitura. 

Ademais, enquanto a leitura emocional visa despertar no leitor diversas 

emoções a partir do envolvimento direto com o objeto lido, Martins (1994, p. 71) 

afirma que “[...] já na leitura racional o leitor visa mais o texto, tem em mira a 

indagação; quer mais compreendê-lo, dialogar com ele”.  

Logo, o interesse maior parte de um posicionamento mais racional e 

intelectualizado, visando a entender o processo de criação do objeto que está sendo 

lido, devendo, necessariamente, o leitor se posicionar diante da leitura realizada, 

prevalecendo a racionalidade sobre a emocionalidade.  

Somado a isso, Martins evidencia que: 

 

Importa, pois, na leitura racional, salientar seu caráter eminentemente 
reflexivo e dinâmico. Ao mesmo tempo em que o leitor sai de si, em busca 
da realidade do texto lido, sua percepção implica uma volta à sua 
experiência pessoal e uma visão da própria história do texto, estabelecendo-
se, então, um diálogo entre este e o leitor com o contexto no qual a leitura 
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se realiza (MARTINS, 1994, p. 65). 

  

Diante disso, fica evidente que na leitura racional, embora o leitor deva focar 

mais precisamente no texto em si e nas ideologias nele expressas, não há como 

manter uma percepção neutra a respeito do que se lê, ou seja, o sujeito termina por 

correlacionar o texto ao seu próprio contexto de vida, posto que acessa e considera 

suas experiências e aprendizados adquiridos anteriormente. 

Consoante à correlação do leitor com o texto, a dimensão reflexiva 

apresentada por Perissé (2005) refere-se à formação do senso crítico do leitor, na 

medida em que somos convidados a refletir profundamente sobre os conteúdos do 

texto, de modo a buscarmos os sentidos que neles se apresentam, exigindo, pois, 

um maior foco e concentração para avaliarmos a mensagem do texto e de todos os 

seus elementos, que podem, sobremaneira, remeter à experiências humanas, em 

diferentes épocas e circunstâncias. É nesse sentido, que o leitor pode extrair do 

texto, aquilo que mais se aproxima e se conecta com a sua própria realidade de 

vida. 

Segundo Perissé (2005, p. 56),  

 

A leitura reflexiva é exigente. Exige que não tenhamos pressa. Reflexão 
requer tempo, paciência, dedicação, requer que leiamos dez vezes a 
mesma frase. Para ler refletidamente precisamos nos deixar impregnar pela 
verdade do texto, e, sobretudo, a leitura reflexiva requer perguntas, abertura 
de portas intelectuais.  

 

Desse modo, somos instigados a pensar criticamente sobre determinado 

conteúdo, o que contribui para nossa constituição como seres racionais, por meio do 

processo de nos fazer perguntas, questionamentos, usar a imaginação, e por 

conseguinte, buscar as respostas de que necessitamos. Portanto, a reflexão baseia-

se na capacidade de o leitor conversar consigo mesmo e refletir sobre as mais 

variadas coisas e situações, seja das mais complexas às mais banais. 

Por conseguinte, a dimensão funcional segundo Perissé (2005) refere-se à 

leitura realizada de maneira organizada, na qual o leitor busca identificar as 

palavras-chave do texto, faz anotações e resumos, o que exige mais tempo e 

dedicação, fazendo-se presente principalmente nas leituras universitárias, nas 

pesquisas, aplicada aos textos científicos, visando pois, a aquisição de 

conhecimentos específicos. 
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É considerada como leitura de investigação, pois requer uma atenção maior. 

Conforme exposto por Perissé (2005, p. 56), “[...] a leitura funcional demanda mais 

concentração do que criatividade”, de modo que se trata de uma leitura mais atenta, 

objetivando extrair conhecimentos nas mais diversas áreas, sendo bastante usada 

para a leitura de obras de referência, manuais, bulas etc. 

Finalmente, a dimensão formativa apresenta-se para o leitor como aquela 

mais profunda, pois segundo Perissé (2005), contribui para nossa formação como 

seres humanos e como profissionais, pois é responsável por nos formar 

intelectualmente, eticamente e tecnicamente.  Sendo, pois, um tipo de leitura que dá 

forma ao ser humano, visto que, nos leva a buscar a nossa verdadeira essência, a 

buscar algo mais profundo dentro de nós mesmos. 

Conforme é evidenciado a seguir:  

 

Formar-se é adquirir uma forma. A leitura constrói em nós, forma em nós 
como que um adicional de inteligência, uma sensibilidade mais depurada, 
uma segunda maneira de ver o mundo, uma conduta suplementar – e de 
modo tão intenso que passamos a incorporar tudo isso, a ampliar nossa 
inteligência, a acreditar mais em nossa sensibilidade, a assumir essa 
segunda maneira de ver o mundo, a agir com outra desenvoltura (PERISSÉ, 
2005, p. 62). 

 

Desse modo, essa leitura é capaz de nos formar, transformar e recriar como 

ser humano, visto que, “[...] formar-se é transformar-se um pouco mais num ser 

humano. É humanizar-se. A leitura será formativa verdadeiramente, se 

verdadeiramente humanizar o leitor. E humanizá-lo é recriá-lo” (PERISSÉ, 2005, p. 

66). 

 Logo, a partir dela, podemos acessar o nosso mundo interior e conhecer 

melhor a nós mesmos, pois nos desperta ideias e abre nossa mente para uma 

infinidade de possibilidades. Portanto, na leitura formativa o leitor se deixa moldar 

pelo que lê, uma vez que percebe que através de cada leitura pode extrair um novo 

aprendizado, um novo significado para as situações e para a vida.  

Dessa forma, consideram-se, pois, os níveis de leitura propostos por Martins, 

a qual correlaciona-os, afirmando que: 

 

Em síntese, a leitura racional acrescenta à sensorial e à emocional o fato de 
estabelecer uma ponte entre o leitor e o conhecimento, a reflexão, a 
reordenação do mundo objetivo, possibilitando-lhe, no ato de ler, dar sentido 
ao texto e questionar tanto a própria individualidade como o universo das 
relações sociais. [...] alargando os horizontes de expectativa do leitor e 
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ampliando as possibilidades de leitura do texto e da própria realidade social 
(MARTINS, 1994, p. 66). 

 

Diante disso, é importante ressaltar que a leitura relaciona-se diretamente 

com a história do leitor, as suas memórias e as circunstâncias presentes no ato de 

ler, que variam a depender do contexto em que está inserido, da sociedade a qual 

pertence, de suas relações sociais e até mesmo do estado emocional em que se 

encontra, e por isso mesmo esse processo se dá subjetivamente, pois cada leitor 

possui um universo particular, por meio do qual pode fazer a leitura de mundo que se 

mostra para ele como sendo a mais próxima da sua realidade. 

Portanto, conforme Martins (1994), é relevante salientar que os níveis de 

leitura relacionam-se entre si e comumente ocorrem de maneira simultânea, visto 

que o ser humano naturalmente mescla suas sensações, emoções e sua razão, 

embora um desses níveis possa prevalecer sobre o outro, em determinada situação. 

Nesse sentido, o nível de leitura predominante irá depender do leitor, dos seus 

objetivos e das suas circunstâncias de vida.  

Concomitante, Perissé (2005) afirma que o que definirá o nível de leitura 

preponderante são os fatores relacionados ao leitor, como experiências anteriores, 

contexto de vida, bem como as ideias apresentadas no objeto lido, de forma que 

esses níveis possam facilmente conversar entre si, posto que, dificilmente uma 

leitura se realizará em um nível isolado.  

Abaixo, apresenta-se o quadro referente à relação entre as concepções de 

leitura dos autores abordados: 

 

Quadro 2 - Níveis e Dimensões da Leitura 

AUTOR NÍVEIS/DIMENSÕES DIZ RESPEITO A 

MARTINS, 1994 Níveis: sensorial, emocional e 
racional 

O primeiro é relativo aos 
sentidos. 

O segundo às emoções. 

O terceiro ao intelecto e 
raciocínio. 

PERISSÉ, 2005 Dimensões: funcional, recreativa, 
reflexiva, inspiradora e formativa 

A primeira é a dimensão da 
investigação. 

A segunda é ligada à fruição 
e ao prazer. 

A terceira, ao intelecto. 

A quarta, à criatividade. 

A quinta, à formação 
educativa e como pessoa. 

Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

Em suma, pode-se concluir a partir desses níveis e concepções de leitura 
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abordadas por Martins (1994) e Perissé (2005), que a leitura sendo um processo 

ativo, também exige um leitor ativo, que se empenhe na realização dessa atividade, 

se posicionando diante do que foi lido e sendo capaz de fazer inferências e 

julgamentos próprios, na medida em que busca compreender melhor um livro, e por 

conseguinte, ampliar sua capacidade de entendimento e crescimento intelectual, 

pessoal e profissional. 

Deve-se considerar, portanto, que cada leitor possui um ritmo próprio e 

objetivos diferentes de leitura, que podem exigir uma leitura mais técnica ou uma 

leitura mais despretensiosa. Podemos, então, como leitores dinâmicos, usufruir de 

leituras por distração ou informação, com a certeza de que os livros e demais 

materiais, podem nos trazer infinitas possibilidades de prazer e de expansão do 

conhecimento. 

É importante salientar que, embora haja vários níveis de leitura e esta possa 

ser abordada de formas diversas, o mais importante a ser considerado é a 

necessidade do leitor, que não deve despender energia em preocupar-se se seu 

modo de ler está correto, tampouco se seria aprovado pelos ditos intelectuais.  

O essencial é que o leitor possa fazer do livro um importante aliado em sua 

trajetória de vida, sentindo-se cada vez mais motivado a ler e buscando extrair as 

informações de que necessita, visto que os livros podem preencher várias lacunas 

provocadas por seus desejos e anseios informacionais. 
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5 BIBLIOTECA ESCOLAR: REFLEXÕES NO CONTEXTO DA MEDIAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO DA LEITURA 

 

Ao tratar sobre a biblioteca escolar, tem-se conhecimento a respeito do papel 

fundamental que esta representa na instituição a qual pertence, de modo que é 

imprescindível tornar visíveis os seus objetivos e as possíveis contribuições dos 

profissionais que nela atuam, resultando em uma maior participação no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos. Assim, a biblioteca deve buscar alternativas para 

melhor adequar-se a esses potenciais leitores. 

A partir disso, é possível considerar que dentre as atribuições a que a 

biblioteca escolar se propõe, a promoção da leitura mostra-se como atividade 

primeira, de modo que se possa facilitar o acesso dos alunos aos livros e demais 

suportes informacionais. Através, pois, da atuação do bibliotecário como o 

responsável por intermediar e dinamizar as práticas de leitura nesse contexto, 

considerando-se a existência de diferentes propósitos de leitura, que devem ser 

identificados e satisfeitos. 

Conforme Durban Roca (2012, p. 36),  

 

[...] a incidência real da biblioteca na prática educacional não deve ser 
vinculada unicamente ao recurso físico em si. Mas também, especialmente, 
ao recurso humano, porque a biblioteca escolar personificada pelo 
bibliotecário deve constituir-se em um agente catalisador e, dessa maneira, 
canalizador de iniciativas responsáveis vinculadas aos trabalhos de 
pesquisa e às intervenções de leitura. 

 

Logo, o bibliotecário deve considerar os interesses dos leitores, mas também 

as propostas pedagógicas dos professores, para que possam, bibliotecários e 

professores, trabalhar de forma integrada e, desse modo, promover as práticas de 

leitura com os alunos. Nesse sentido, Silva (1998, p. 30) aborda sobre a importância 

de os professores darem a devida atenção para as atividades que podem ser 

desenvolvidas na biblioteca, esclarecendo que:   

 

Uma condição básica para a produção da leitura é a disponibilidade de 
tempo. Dessa forma, caso os professores não prevejam, com a devida 
regularidade, visitas coletivas e/ou consultas pessoais dos alunos à 
biblioteca, a dinamização da leitura em muito perderá em termos de 
alcance, qualidade e resultados. Daí a necessidade de inserir diferentes 
práticas de leitura (informativa, recreativa, etc.) como partes integrantes do 
programa, garantindo tempo suficiente para que elas sejam exercidas. 
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Sendo assim, é importante que os professores possam dedicar um tempo 

exclusivo para essas atividades, de modo que possam, inclusive, complementar o 

trabalho que desenvolvem em sala de aula, evidenciando a importância de o espaço 

da biblioteca ser utilizado de modo planejado, com horários escolhidos dentro da 

carga horária de aulas dos alunos, para que não se faça uso como uma última 

alternativa, mas sim, como uma importante aliada da sala de aula. 

Portanto, essa ação conjunta deixa claro que não é de responsabilidade 

apenas dos professores, mas também dos bibliotecários, possibilitar a mediação dos 

estudantes com o universo literário, sendo papel da escola apoiar a atuação e 

expressão da biblioteca escolar. É preciso considerar que a biblioteca pode 

contribuir de forma significativa para a melhor educação da comunidade de alunos, 

no que concerne a incrementar a programação curricular, como também desenvolver 

atividades extraclasse que possam enriquecer a vida acadêmica e pessoal desses 

estudantes. 

Consoante a isso, “[...] tem-se claro que a biblioteca escolar deve vincular-se 

à prática da leitura e à competência informacional, já que esses conteúdos 

curriculares requerem e justificam o uso continuado da biblioteca” (DURBAN ROCA, 

2012, p. 15), ou melhor, uso continuado e necessário, somado ao fato de que, “[...] 

devemos conceituá-la como uma engrenagem pedagógica que sustenta, apoia, 

alimenta e acompanha de maneira sistemática e contínua, o verdadeiro núcleo da 

ação didática que representa o trabalho que os professores realizam” (DURBAN 

ROCA, 2012, p. 90). 

Dessa forma, torna-se mais viável a biblioteca mostrar sua utilidade, na 

medida em que forem estabelecidas propostas no sentido de determinar tempo e 

espaço na grade curricular dos alunos, para atividades específicas nesse ambiente, 

pois “[...] é necessário dar tempo para pesquisar e trabalhar com a informação assim 

como para facilitar a prática da leitura em todos os níveis” (DURBAN ROCA, 2012, p. 

16). 

Portanto, torna-se nítido que a biblioteca por si só não pode provocar as 

mudanças necessárias na metodologia de ensino. É preciso que os professores 

disponham-se a utilizá-la e explorem melhor a diversidade de livros que estão 

disponíveis, para que não se prendam unicamente ao uso dos livros didáticos, e 

assim, a biblioteca possa trabalhar como um dispositivo fundamental, sendo 

participante ativa dos programas curriculares da escola, de modo a desenvolver 
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cada vez mais o uso pedagógico que lhe é próprio. 

 

5. 1 Mediações 

 

Inicialmente, é importante se fazer entender o conceito de mediação, de forma 

ampla. Mediação esta que pode ser aplicada em diversos contextos de unidades de 

informação, bem como no caso específico deste estudo, que são as bibliotecas 

escolares. Parte-se do princípio de que o processo de mediação se constitui pela 

relação da tríade mediador - informação - usuário, onde terá o bibliotecário como o 

principal mediador no contexto da biblioteca, embora esse profissional também 

possa atuar fora desse espaço.  

No entanto, o ato de mediar vai além do estabelecimento da relação desses 

elementos citados, mas embasa as ações principiantes desse processo. A mediação 

da informação possibilita que haja uma satisfação das necessidades dos usuários, 

uma vez que eles tenham acesso às informações e se apropriem delas.  

Nesse contexto, o bibliotecário passa a atuar de maneira mais eficaz dentro 

do seu ambiente de trabalho, cumprindo o seu fazer biblioteconômico maior que é o 

de atender ao usuário. Desse modo, consequentemente a biblioteca terá maior 

visibilidade e valoração perante a comunidade acadêmica e a sociedade. 

Uma definição mais atualizada e clara é exposta por Almeida Júnior (2015, p. 

25) ao afirmar que a mediação da informação significa: 

  

Toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional 
da informação e na ambiência de equipamentos informacionais –, direta ou 
indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou 
coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e 
de maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos 
e novas necessidades informacionais.  

 

Sendo assim, a mediação apresenta-se como um processo em que busca 

atender aos usuários, no que tange à eventuais interesses informacionais que eles 

venham a apresentar, de modo a se fazer necessário a utilização da mediação mais 

adequada para cada situação. Logo, é de nosso conhecimento que existem vários 

tipos de mediação a serem aplicadas, porém, nesta pesquisa foram abordadas 

especificamente dois tipos, a saber: mediação da informação e mediação da leitura 

no contexto das bibliotecas escolares. 
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5. 1. 1 Mediação da Informação na Biblioteca Escolar 

 

A mediação constrói-se a partir do diálogo do profissional da informação e, em 

especial, do bibliotecário com o usuário, utilizando-se de meios que visem à 

antecipação do atendimento de determinadas necessidades informacionais que esse 

usuário venha a apresentar. Isso é destacado por Silva e Silva (2012, p. 3) ao 

afirmarem que:  

 

[...] a mediação da informação inclui dois fatores fundamentais: a 
apropriação da informação que é inerente ao processo de 
produção/disseminação da informação e interferência que é inerente aos 
procedimentos de como a informação será destinada ao usuário. 

 

Ratificando ainda este conceito, Silva e Silva (2012) abordam que a mediação 

da informação é um instrumento que está ligado de forma intrínseca a outros 

processos de informação, sendo de um lado, a organização e representação da 

informação e, de outro lado, o acesso, uso, apreensão e apropriação da informação.   

Assim como a leitura de textos, a apropriação da informação também é 

subjetiva, ou seja, varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como a 

relação do conteúdo do texto com a realidade do leitor, assim como a sua relação 

com o mundo e os outros homens. Uma vez que a apropriação da informação se dá 

a partir da leitura, pode-se fazer uso dessas informações e, por consequência, gerar 

conhecimentos satisfatórios ou temporariamente satisfatórios.  

Borges (2018, p. 74) discorre sobre a apropriação da informação assegurando 

que:  

 

[...] Considerando os aspectos históricos, sociais e culturais de um texto, 
faz-se necessário compreender que a visão de mundo e os conhecimentos 
específicos de cada sujeito são aspectos que contribuem para diferentes 
formas de construção da informação. 

 

O processo de interação entre texto e leitor é que possibilita a apropriação da 

informação, sendo que o significado das palavras e frases pode variar, e a interpre-

tação delas dependerá dessa mesma interação. Em outras palavras, cada sujeito 

produz uma construção de significados diferente, de acordo com a relação estabele-

cida com o texto e com o seu contexto de vida. 

Somado a isso, Borges (2018, p. 78) ainda acrescenta que: 
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[...] Também se pode dizer que aquilo que é apropriado por um sujeito pode 
não ser realizado da mesma forma por outro e, além disso, pode ser apro-
priado diferentemente por ele mesmo em outra época ou situação. Assim 
sendo, o resultado da apropriação não é fixo, mas deve ser visto como uma 
materialização momentânea que pode ser utilizada como potencial para no-
vas construções, que serão adequadas dentro da capacidade interpretativa 
de cada um. 

 

A apropriação da informação se dá quando uma informação que era comum a 

todos os sujeitos passa a ter um sentindo individual, a partir da percepção que de-

terminado sujeito teve sobre essa informação. Com isso, tem-se que os sujeitos tra-

zem consigo valores, conhecimentos próprios e vivências que interferem na interpre-

tação de uma determinada informação, sendo responsável pela construção de ou-

tras informações, ao passo que a relação que se estabelece do indivíduo com a in-

formação realiza-se por meio da mediação. 

Em se tratando especificamente da mediação, Santos Neto (2014, p. 51) dis-

corre sobre esse processo afirmando que: 

 

[...] a mediação se refere à interposição de alguém ou de algum elemento, 
com o intuito de melhorar as relações entre os sujeitos envolvidos. Porém, 
essa mediação varia de acordo com a maneira que ela é desenvolvida, dos 
sujeitos que estão sendo mediados e principalmente do agente mediador.  

 

Assim, fica explícita a subjetividade desse processo, em que a mediação 

mostra-se como uma ação que pode se apresentar de maneiras diferentes, a de-

pender dos fatores citados anteriormente. Contudo, o fato mais importante é o de 

que o mediador deve desempenhar um papel relevante no que concerne à possibili-

tar que a mediação realmente se estabeleça de maneira satisfatória para o usuá-

rio/leitor.  

O referido autor ainda acrescenta que: 

 

[...] A mediação além de estabelecer relações de conciliação e de resolução 
de conflitos, também atua como elemento fundamental para a comunicação, 
possibilitando que as pessoas criem laços de socialização e convívio. A 
mediação requer diálogo e intersubjetividade, supõe que uma determinada 
situação ou condição passe por uma modificação e transformação (SAN-
TOS NETO, 2014, p. 62). 

 

Diante disso, tem-se que a mediação pode apresentar-se de diferentes for-

mas e com sentidos diversos, a depender dos elementos envolvidos e dos objetivos 
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pretendidos. Porém, sua realização se dá através do estabelecimento de relações 

entre os sujeitos pertencentes ao processo, uma vez que atualmente o foco deve 

estar não somente na informação propriamente dita, mas em como o mediador fará 

com que ela chegue até os usuários, de modo que a atuação do bibliotecário seja 

capaz de estabelecer vínculo com esses sujeitos. 

Complementar a isso, tem-se que para que se promovam avanços no desen-

volvimento da leitura pelos alunos, uma atividade importante e permanente a ser 

feita é aquela que favoreça:  

 

1) o uso de estratégias de leitura, como previsão ou formulação de hipóte-
ses acerca do que pode estar escrito; 2) a produção de inferências através 
das quais o leitor complete, empregando seus conhecimentos prévios, a in-
formação que o texto não apresenta; 3) antecipação do que se encontrará 
escrito no decorrer do texto, e 4) autodireção que o leva até a focalizar nas 
partes que necessita processar para compreender o todo. O uso dessas es-
tratégias, somado a um processo permanente de autocontrole do que está 
compreendendo contribui na formação de um leitor autônomo (CASTEDO; 
SIRO; MOLINARI, 1999, p. 11). 

 

Logo, o processo de leitura possibilita que a ação bibliotecária seja destinada 

a promover a satisfação das necessidades informacionais de seus usuários, utilizan-

do-se dos mais variados instrumentos e técnicas para alcançar os resultados espe-

rados, em torno do componente principal, que é a informação. Por conseguinte, a 

mediação possibilitará que o usuário crie autonomia nesse processo. 

Um aspecto importante a ser considerado é abordado por Santos Neto (2014) 

ao tratar a questão da mediação e a importância de diferenciar as ações de: 

interferência x manipulação. Segundo ele, o bibliotecário pode e deve interferir em 

todos os processos que ocorrem na biblioteca, mas de modo algum pode manipular 

a forma de pensar dos usuários, a fim de alcançar seus objetivos pessoais em 

detrimento das necessidades do sujeito/leitor. Portanto, sua atuação deve direcionar-

se no intuito de colaborar de maneira responsável com os indivíduos que necessitam 

de seu serviço. 

No caso específico da mediação da informação aplicada no contexto da 

biblioteca escolar e trabalhada de maneira eficaz, pode proporcionar contribuições 

valorosas, visto que esse trabalho visa atender aos anseios da comunidade, a partir 

de suas especificidades, buscando possíveis soluções para as necessidades 

informacionais que são apresentadas pelos usuários. 
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É importante ressaltar que existem vários tipos de mediação da informação, 

abordadas de diferentes formas por vários autores. No entanto, na presente 

pesquisa, iremos nos apropriar especificamente da mediação implícita e explícita no 

contexto da biblioteca escolar, proposta por Almeida Júnior3 (2009), a qual serviu de 

embasamento para estudo de Silva e Silva (2012) e Santos Neto (2014). 

Diante disso, Santos Neto (2014) destaca a importância de toda e qualquer 

atividade de mediação, de modo implícito ou explícito, em que toda mediação é 

realizada pensando numa necessidade informacional específica, no uso da 

informação e, consequentemente, numa apropriação da informação pelo usuário, 

gerando dessa forma o conhecimento necessário.  

A mediação implícita na biblioteca escolar é entendida como aquela onde não 

há a participação direta dos usuários, ou seja, são procedimentos desenvolvidos 

pelos profissionais sem a necessidade da presença física daqueles. Essa mediação 

é apresentada por Silva e Silva (2012) como sendo: a sinalização externa e interna 

da biblioteca; a formação e desenvolvimento do acervo; a representação da 

informação, especialmente, através de classificações bibliográficas (CDD/CDU) e o 

uso das fontes de informação para o incentivo à leitura e pesquisa no âmbito da 

comunidade escolar. 

Inicialmente, é importante que haja sinalização da biblioteca, não somente 

pela estética, mas principalmente para promover a imagem social desse espaço, 

possibilitando a oportunidade para que o usuário possa utilizá-la de maneira 

independente, uma vez que essa sinalização permite uma autonomia maior por parte 

deles.  

A localização da biblioteca dentro da escola, remetendo à sinalização externa, 

deve ser facilitada mediante a utilização de placas/cartazes indicadores da direção a 

ser seguida, permitindo aos usuários que encontrem as instalações da biblioteca e 

se sintam atraídos e instigados a conhecerem e frequentarem esse ambiente, 

reconhecendo inclusive os benefícios que podem ser ali adquiridos.  

Já a sinalização no interior da biblioteca, remetendo à sinalização interna, 

possibilita ao usuário localizar, com maior rapidez e eficácia, os espaços oferecidos 

(recepção, salas de estudo em grupo, salas de estudo individual, terminais de 

                                                           
3
 Oswaldo Almeida Júnior tratou sobre a temática da mediação e a classificou em mediação implícita 
e explícita, conforme podemos averiguar no texto “Mediação e Múltiplas Linguagens”. 
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consulta, acervo etc), os serviços prestados e os produtos disponíveis que sejam de 

seu interesse. 

Essas formas de sinalização possibilitam uma interação e independência 

maior por parte dos usuários, pois estes podem sentir-se mais familiarizados com o 

ambiente da biblioteca, podendo até mesmo participar mais ativamente das 

atividades realizadas nesse espaço e, desse modo, sentirem-se componentes 

importantes do processo de construção de seus próprios conhecimentos.  

Sobre isso Silva e Silva (2012, p. 11) ressaltam que: 

 

Portanto, a sinalização da biblioteca escolar prima pela subjetividade e 
supera a linearidade quando é construída com o usuário se configurando 
em um diálogo aberto entre a biblioteca escolar e os usuários em um 
procedimento de proposição mútua da sinalização, assim como a biblioteca 
deve acatar sugestões, intervenções e interferências dos usuários. 

 

Sendo assim, a sinalização mostra-se importante não somente no sentido de 

dar visibilidade à biblioteca e facilitar sua ampla utilização, mas também no sentido 

de dar voz ao usuário, que pode sentir-se na liberdade de sugerir e interferir na 

construção e concretização dessa atividade, de modo que sinta suas ideias 

acolhidas e consideradas pelo bibliotecário. 

Com relação à formação e ao desenvolvimento do acervo, Vergueiro (1989) 

especifica os componentes principais desse processo, a saber: seleção, que é a 

etapa na qual o acervo é desenvolvido e selecionado segundo critérios de cada 

área; aquisição, como o processo em que são promovidas arrecadações de 

materiais através de compra ou trocas entre as bibliotecas. 

Complementar a isso, Vergueiro (1989) sugere o desbastamento e descarte, 

referindo-se a materiais em quantidades desnecessárias, resultando em um mal uso 

do espaço do acervo, o que pode ser minimizado destinando-se esses materiais 

para outras bibliotecas, bem como a retirada definitiva de materiais danificados; 

avaliação em que se verifica se as etapas anteriores estão sendo realizadas 

corretamente; e por fim, conservação, que é o cuidado e a restauração do acervo, 

para que continue a ser amplamente utilizado.  

As etapas descritas anteriormente são de suma importância para que o 

acervo da biblioteca promova as condições necessárias de acesso e uso, de modo 

que os usuários possam encontrar os materiais que lhe sejam úteis. Isso deve ser 

feito a partir de uma prévia e rigorosa seleção desses materiais pelos bibliotecários, 
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além de todo o acompanhamento que é feito no sentido de manter esse acervo vivo 

e conservado, com a permanência de materiais de qualidade, assim como a retirada 

de circulação daqueles materiais com a vida útil comprometida.  

Tudo isso resulta em um acervo bem estruturado para que o usuário possa 

suprir suas necessidades informacionais. Nesse contexto, a organização e 

representação da informação em bibliotecas estão relacionadas ao desenvolvimento 

do acervo e também ao estudo das comunidades, ou seja, um estudo mais 

detalhado dos usuários para melhor atendê-los.  

De acordo com Pimentel, Bernardes e Santana (2007 apud SILVA; SILVA, 

2012), isso implica na utilização de seleção do acervo, identificação, registro, 

softwares de gerenciamento do acervo e sistemas de catalogação e classificação, 

que permitem o acesso e recuperação de informações, de maneira rápida.  

Concomitante a isso, o usuário pode criar intimidade com o espaço da 

biblioteca, tornando-se mais autônomo, o que possibilita que esse mesmo usuário 

consiga acessar a biblioteca de qualquer unidade de informação que venha a 

conhecer, uma vez que ele já tenha tido esse contato prévio anteriormente e entenda 

como funciona a realização das atividades. 

Com relação à mediação explícita, Silva e Silva (2012, p. 16) evidenciam que: 

 

[...] o bibliotecário precisa exercer a sua função de mediador a partir dos 
serviços de informação, estimulando os usuários ao desenvolvimento de 
habilidades necessárias para uma autonomia e competência em 
informação, configurando procedimentos de mediação explícita. 

 

Tem-se com isso que a mediação explícita no contexto da biblioteca escolar 

constitui-se fundamentalmente mediante a presença física do usuário (embora tam-

bém possa se dar à distância), caracterizando-se pela ação de mediar do bibliotecá-

rio no intuito de capacitar esses usuários a utilizarem os serviços e produtos da bi-

blioteca de forma autônoma, tornando-os competentes para identificarem de quais 

informações eles realmente precisam naquele momento. É preciso saber buscar e 

selecionar essas informações nos mais diversos suportes disponibilizados, e por fim, 

interpretá-las de modo a apropriarem-se delas. 

Sendo assim, a mediação explícita constitui-se em variadas vertentes no que 

tange ao bibliotecário dar o suporte necessário para que os usuários possam desfru-

tar amplamente dos produtos e serviços disponibilizados pela biblioteca, tendo em 
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vista que essa questão é determinante para que o mediador possa cumprir eficaz-

mente seu papel e os usuários possam ser impactados positivamente. Dentre essas 

formas de mediação, tem-se: mediação para leitura, mediação para pesquisa e me-

diação no contexto dos serviços, sendo colocadas como as principais nesse proces-

so. 

A começar pela mediação da informação para leitura, que é assim expressa 

por Silva e Silva (2012, p. 17): 

 

[...] a mediação para a leitura a partir da biblioteca escolar deve estimular o 
usuário a interpretar o seu cotidiano, as suas condições e perspectivas de 
vida, pois uma leitura distante da realidade cotidiana pode se configurar co-
mo algo vazio e inibidor da construção de sentidos. 

 

A partir disso, de acordo com os autores acima citados, entende-se a impor-

tância de as leituras serem contextualizadas, visto que de nada adianta o usuário ter 

acesso a uma ampla gama de textos e materiais, se não souber interpretá-los e le-

vá-los para a vivência do seu dia a dia.  

Portanto, as leituras devem ser direcionadas de maneira adequada pelos pro-

fissionais competentes, de tal modo que os usuários possam utilizá-las nos seus 

contextos de vida, na resolução de problemas, para tomar decisões, aperfeiçoando 

dessa forma, o desenvolvimento pessoal e profissional, além de ampliar os horizon-

tes e visões de mundo. 

Tal fato é reiterado por Silva e Silva (2012), quando afirmam que a mediação 

para leitura se dá em dois aspectos: a mediação da leitura de mundo, que é aquela 

que aborda os mais diversos temas relacionados ao cotidiano dos usuários, e pode 

ser trabalhada através de teatro, música, pintura, contação de histórias etc.; e a me-

diação de leitura referente às disciplinas trabalhadas na escola. 

Em relação à mediação da leitura no contexto escolar, podemos destacar a 

mediação literária como de suma importância para a formação de leitores e, sobre-

tudo, a formação humanística dos sujeitos. Assim, ressalta-se o poder transformador 

que a leitura pode desencadear na vida das pessoas, resultando numa melhor com-

preensão destas e do mundo em que estão inseridas. 

O processo de mediação implica na forma como o mediador, seja ele um fa-

miliar, professor ou bibliotecário, trata o sujeito/leitor, respeitando suas preferências, 

sua forma de ver o mundo e suas dificuldades de leitura. Partindo-se do princípio de 



49 

 

 

que a interferência adequada do mediador será determinante para aproximar ou 

afastar esse leitor do mundo literário, o sujeito espera ser compreendido e respeita-

do no decorrer desse processo, de modo a construírem uma relação amigável. 

Outra forma de mediação explícita é a mediação da informação para pesqui-

sa, em que Silva e Silva (2012) consideram dois públicos com realidades diferentes: 

os docentes e os discentes.  

Tais autores afirmam que com relação ao professor, a biblioteca pode estimu-

lá-los no tangente à participação de eventos e produção de trabalhos técnicos e ci-

entíficos; pode conceber a divulgação de eventos, periódicos/revistas nas diversas 

áreas do conhecimento incentivando a produção/divulgação de textos; pode ainda 

estimular pesquisas que estejam relacionadas ao cotidiano da educação e do públi-

co docente; bem como elaborar juntamente com os docentes, eventos, palestras e 

cursos que abordem assuntos diversos do cotidiano dos docentes e da comunidade 

escolar.  

Já com relação aos alunos, os autores afirmam que a escola poderia abrir um 

espaço mais amplo para a biblioteca, de modo a torná-la um espaço de prática pe-

dagógica, podendo participar das ações curriculares, disciplinares e cotidianas da 

escola, inclusive estabelecendo parceria entre professores e bibliotecários. 

No que tange à mediação da informação no contexto dos serviços, de acordo 

com Silva e Silva (2012) se dá pelo Serviço de Referência e Informação (SRI), onde 

o bibliotecário é o mediador da informação contida nas bases de dados e fontes de 

informação para o usuário, interagindo diretamente com ele, prestando serviços co-

mo: provisão de documentos, auxílio bibliográfico, serviço de alerta e orientação ao 

usuário.  

Essa mediação da informação também se dá pelo Serviço de Informação Utili-

tária (SIU), o qual surge para fornecer ações voltadas para as necessidades do dia a 

dia dos usuários, contemplando várias questões do cotidiano, demonstrando assim, 

que a biblioteca escolar é um espaço dinâmico, que interage, dá autonomia e voz 

aos seus usuários, suprindo toda e qualquer espécie de informação requerida.  

Segundo Santos Neto (2014), as manifestações de mediação, que lidam com 

a presença do usuário, mais vistas nas bibliotecas são as ações realizadas pelo bi-

bliotecário no Serviço de Referência e Informação. Tendo em vista que esse contato 

é mais direcionado e foca no atendimento ao público, é possível inclusive que a me-

diação explícita contribua para o desenvolvimento do comportamento de busca da 
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informação nas fontes informacionais, bem como atue na orientação ou capacitação 

dos usuários para que eles possam solucionar suas questões. 

 

Quadro 3 - Tipos de Mediação segundo Almeida Júnior 

MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

MEDIAÇÃO IMPLÍCITA MEDIAÇÃO EXPLÍCITA 

Sinalização externa e interna da bibli-

oteca 

Para pesquisa 

Formação e desenvolvimento do 

acervo 

Para leitura 

Organização e representação da in-

formação (CDD/CDU) 

Serviço de Referência da Informação 

(SRI) 

Uso das fontes de informação Serviço de Informação Utilitária (SIU) 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2020). 

 

Portanto, podemos concluir que tais tipos de mediações, vieram a somar no 

que diz respeito às relações que se estabelecem no contexto da biblioteca. Sendo 

que, a mediação implícita surge no sentido de possibilibitar uma aproximação maior 

entre a biblioteca escolar e o usuário, contribuindo no ganho de sua independência. 

Enquanto a mediação explícita suge no sentido de proporcionar variados serviços e 

atividades para que os usuários possam utilizar-se de um maior dinamismo nesse 

espaço. 

 

5.  1. 2 Mediação da Leitura na Biblioteca Escolar 

 

A mediação da leitura refere-se intrinsecamente à construção de conhecimen-

tos e significados de vida, devendo ser iniciada primeiramente em casa, no círculo 

familiar, podendo os pais da criança incentivá-la desde cedo a adquirir o hábito da 

leitura. Esse processo deve ser aperfeiçoado na escola, por intermédio dos profes-

sores e bibliotecários, profissionais que serão responsáveis por possibilitar a interli-

gação dos alunos com os materiais de leitura.  

Nesse sentido, podemos ressaltar, inclusive, a questão de que é imprescindí-

vel que esses educadores, antes de tudo, gostem e tenham o hábito de ler, para 

perpassar de maneira mais satisfatória, esse mesmo gosto aos seus alunos. 
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Porém, a realidade que nos é apresentada é de pouca importância dada à 

prática de leitura, e consequentemente, baixo nível de instrução e de capacitação 

dos indivíduos sobre a utilização da leitura para satisfazer necessidades, muitas 

vezes, desconhecidas por eles mesmos. Soma-se isso à falta de incentivo e falta de 

clareza em relação aos benefícios que seriam adquiridos com essa prática, que 

deveria ser uma constante em suas vidas. 

Isso pode ser comprovado a partir dos relatórios do Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA), que é um Programa aplicado a cada três anos e 

vem sendo realizado desde o ano 2000, pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), sendo que no Brasil, o órgão responsável 

pelo planejamento e a operacionalização da avaliação é o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

Nesse Programa são avaliadas três áreas do conhecimento: leitura, 

matemática e ciências, sendo que a cada edição uma dessas áreas recebe um foco 

maior. O objetivo do PISA é avaliar o desempenho dos estudantes de 15 anos de 

idade, com relação aos principais fatores que moldam a sua aprendizagem, dentro e 

fora da escola. 

A partir desse entendimento, podemos destacar a última edição do PISA, em 

2018, realizada no Brasil, cujo foco maior destinou-se para a avaliação do letramento 

em Leitura dos estudantes brasileiros.  

Posto isso, é possível considerar que “o letramento em Leitura refere-se a 

compreender, usar, avaliar, refletir sobre e envolver-se com textos, a fim de alcançar 

um objetivo, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e participar da 

sociedade”, referindo-se à definição da edição de 2018, em que buscou-se avaliar 

nos estudantes “[...] a aplicação ativa, intencional e funcional da leitura em uma série 

de situações e para vários propósitos” (INSTITUTO NACIONAL..., 2019, p. 45). 

O relatório mostrou que no ranking mundial de educação, o Brasil caiu nas 

áreas de matemática e ciências, enquanto na área de leitura e interpretação de 

textos constatou-se uma estagnação nos últimos 10 anos. Com isso, tem-se que o 

nível de proficiência dos estudantes brasileiros encontra-se abaixo do nível 

considerado básico pela OCDE, o que se deve na visão de alguns especialistas, à 

desvalorização dos professores, à falta de incentivo destes para com os seus alunos 

e à falta de políticas públicas de longo prazo na educação.  
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De acordo com informações fornecidas pelo INEP/MEC, os resultados do 

relatório mostram que, “[...] a média de proficiência dos jovens brasileiros em 

letramento em Leitura no PISA 2018 foi de 413 pontos, 74 pontos abaixo da média 

dos estudantes dos países da OCDE (487)” (2018, p. 61); “[...] os 10% dos 

estudantes brasileiros com pior desempenho em letramento em Leitura no PISA 

2018 obtiveram média de proficiência igual a 286, e os 10% de melhor desempenho, 

548” (2018, p. 62). 

Apesar desses dados, podemos observar em contrapartida, uma discreta 

melhora no sentido de que “O Brasil teve em 2018 o maior desempenho em 

letramento em Leitura na série histórica, com 6 pontos de diferença com relação à 

edição de 2015, embora essa diferença não seja estatisticamente significativa” 

(INEP, 2018, p. 62).  

Ainda segundo o INEP/MEC (2018, p. 69), “[...] cerca de 50,0% dos 

estudantes brasileiros alcançaram o Nível 2 ou acima em letramento em Leitura, em 

contraste a 77,4% dos estudantes dos países da OCDE”, porém, a análise mostra 

que embora seja um fator positivo que metade dos estudantes brasileiros tenha 

alcançado o Nível 2, em contrapartida, a outra metade de estudantes não 

apresentou sequer o nível mínimo de proficiência.  

Assim, os resultados mostram que tais estudantes podem sentir dificuldades 

em alguns aspectos de suas vidas, inclusive no seu desenvolvimento como indivíduo 

e na inserção no mercado de trabalho, tendo suas oportunidades limitadas. 

Outro sistema de avaliação existente é o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), o qual, de acordo com o INEP (2020), é um conjunto de avaliações 

externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação 

básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante, 

permitindo que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a 

qualidade da educação oferecida a esses estudantes.  

Segundo Bridon (2013), os resultados das provas do PISA e do Saeb 

mostram que faltam aos alunos competências básicas quando eles lidam com textos 

mais longos e complexos. Para a pesquisadora, é a leitura desse tipo de texto que 

provocará no leitor uma postura investigativa que o leve a buscar o implícito, a fazer 

conexões, a criar hipóteses, a descobrir novos caminhos e soluções.  

No Brasil, a questão da leitura ainda é considerada uma realidade precária, o 

que pode ser comprovado também através da pesquisa Retratos da Leitura no Bra-
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sil, que tem como principal objetivo conhecer o comportamento leitor medindo inten-

sidade, forma, limitações, motivação, representações e condições de leitura e de 

acesso ao livro – impresso e digital – pela população brasileira, e é considerado o 

maior e mais completo estudo sobre o comportamento do leitor brasileiro. 

Em sua 4ª edição Failla (2016)4 mostrou que os brasileiros leem apenas 2,43 

livros por ano e apesar de reconhecerem a importância da leitura, veem essa prática 

como uma atividade desinteressante, alegando na maioria das vezes a falta de tem-

po. Com a internet e a era das redes sociais, a maioria dos brasileiros detém-se a ler 

as informações contidas nesses meios, através do acesso direto pelo telefone celu-

lar, limitando a sua leitura para fins de comunicação. Com isso, se torna evidente a 

falta de interesse em familiarizar-se com os livros e com a leitura do literário. 

Apesar da importância de os leitores terem as suas preferências literárias 

respeitadas, é importante, sobretudo, que nesse processo de mediação ocorra o en-

contro desses leitores com outros tipos de leituras, que serão capazes de ampliar os 

seus horizontes, adentrando em realidades antes não conhecidas e ampliando o le-

que de possibilidades de leitura para esses indivíduos. 

A mediação aproxima o leitor do texto, desperta nele a curiosidade e instiga-o 

a descobrir as respostas e soluções de que precisa, tirando-o de sua zona de con-

forto, uma vez que ele passa a refletir e a desenvolver uma maior criticidade e habi-

lidade de interpretação.  

Esse processo pode ser protagonizado pelo professor, pelo bibliotecário ou 

mesmo por um familiar do leitor em questão, o qual é responsável por meio de suas 

atitudes e ações, a inserir o sujeito no mundo literário de uma forma agradável e po-

sitiva. Assim, entendemos que a relação dos leitores com as obras literárias pode 

mudar, dependendo de como o mediador realiza esse processo de familiarização 

entre eles. 

Portanto, a mediação possibilita ao aluno que ele se aproxime mais das obras 

literárias e perceba-as de modo diferente, através de múltiplos olhares, mediante o 

desenvolvimento de competências que os farão mais capacitados a compreender 

melhor essas obras e usá-las em benefício próprio, seja no seu cotidiano escolar, 

seja no seu cotidiano pessoal, correlacionando com suas experiências diárias. 

                                                           
4
 VER: http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf 
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CA
PA.pdf . 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf


54 

 

 

A partir da premissa de que a leitura é subjetiva, ou seja, de que cada leitor 

faz uma interpretação particular a respeito de cada obra, essas interpretações dife-

rem-se umas das outras, no sentindo de que cada obra possui um valor, um signifi-

cado, atribuído pelo aluno, que é capaz de mensurar qualitativamente uma obra 

através da identificação do uso de palavras difíceis ou do impacto que essa obra 

repercute em sua vida, fazendo-o refletir, entrar em contato com suas emoções etc. 

Para os alunos que estão iniciando as práticas de leitura, é imprescindível que 

a mediação realizada seja adequada às suas necessidades e dificuldades, conside-

rando-se as particularidades de cada um.  

Concomitante a isso, Nhoque, Weiss e Neitzel (2017, p. 256) entendem a lei-

tura como sendo um processo que exige esforço e prática contínua, ao afirmarem 

que “ler é um ato que exige muito do leitor inexperiente ou que não está habituado a 

fazê-lo. O ato de ler exige algumas habilidades e competências que necessitam ser 

aprendidas pelos alunos; no entanto, ler também se aprende com a prática”.  

A partir disso, é notório que a leitura é uma prática que deve ser constante, 

para que os alunos consigam desenvolver habilidades necessárias para a execução 

adequada desse processo, associando o ato de ler a uma prática fruitiva, e não co-

mo mera obrigação. Essas habilidades e competências são desenvolvidas junto aos 

alunos, por intermédio do professor ou bibliotecário, tornando evidente que a leitura 

possibilita a troca de ideias entre eles, assim como despertam-lhes o senso crítico, a 

vontade de aprender mais e de compartilhar esse aprendizado. 

Por isso é tão importante que essa mediação literária seja realizada de manei-

ra adequada, visto que atitudes inadequadas podem causar o efeito contrário, os 

alunos podem se distanciar dos livros e das práticas de leitura, tornando esse pro-

cesso inexequível, visto que sentirão dificuldades de desenvolver suas habilidades e 

ficarão desmotivados a adentrar no universo literário. Logo, uma leitura bem direcio-

nada, a qual seja realizada por apreciação, por prazer, por curiosidade, fará com o 

que o leitor se interesse cada vez mais pelos livros, seja impresso ou digital. 

Patrícia Diaz, diretora da comunidade educativa Cedac e formadora de 

professores, esclarece mais detalhadamente o que se caracteriza como uma 

mediação adequada: 

 

A mediação começa quando o mediador escolhe a obra e se prepara para 
ler. Nesse momento, os cuidados para a escolha do livro são essenciais e o 
seu estudo para o maior conhecimento possível de todas as suas facetas, 
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também. Assim, no momento da mediação, o mediador poderá atuar com 
propriedade sobre a obra e conectar-se ao público. O ideal é que se leia 
“com” o outro e não “para” o outro, ou seja, a boa mediação é a que encanta 
e envolve o público como participante ativo daquela leitura, sem que haja 
uma imposição da forma ou da interpretação da leitura pelo mediador. A 
mediação também não acaba quando acaba a leitura do livro, ela vai além. 
Uma boa mediação envolve uma boa conversa sobre o livro lido, que vai 
para além do óbvio, do “literal” do texto, que estimule os participantes a 
falarem o que sentiram, o que pensaram, que chame a atenção para pontos 
fortes do livro, que visite novamente algumas páginas, releia trechos, etc. 
(DIAZ, 2018, p. 3). 

 

Logo, a mediação trata-se da relação entre professor e/ou bibliotecário e alu-

no, e de como podem ser construídos os conhecimentos a partir da interação, do 

diálogo, dos questionamentos e buscas das possíveis respostas. De acordo com 

Nhoque, Weiss e Netziel (2017), ao se tratar de mediação de leitura na escola, deve-

se considerar alguns pontos para a realização desse trabalho, como a questão do 

acesso que os alunos têm ou que tiveram aos livros fora da escola, principalmente 

no contexto familiar, e os incentivos que têm ou que tiveram durante sua vida, por 

meio dos familiares, amigos etc. 

Outro ponto a ser considerado são os espaços de leitura que são possibilita-

dos a esses alunos, podendo ser de dois tipos: formais e informais, onde se conside-

ra a biblioteca como o espaço formal de maior destaque. Por meio de uma organiza-

ção adequada, esse espaço pode ser utilizado pelos professores e alunos, de modo 

a tornar a leitura uma prática prazerosa e construtiva, na qual haja uma interação 

maior entre esses membros e um melhor aproveitamento do acervo literário.  

Já os espaços não formais podem ser constituídos, a exemplo de bancos pe-

los corredores, tapetes e almofadas pelo chão (embora isso também possa se apre-

sentar dentro da biblioteca), em espaços abertos e apropriados, nos quais os alunos 

possam se sentir confortáveis e interagir uns com os outros no processo de leitura. 

Isso está relacionado ao que Jesus (2018, p. 33) aborda sobre a questão do acolhi-

mento, inclusive nos espaços de bibliotecas escolares:  

 

[...] O acolhimento é visto como um processo de humanização, de reconhe-
cimento do outro e de sua consideração enquanto sujeito. Acolhimento está 
associado a uma escuta qualificada do outro, de seus anseios, necessida-
des, conhecimentos, cultura etc.; acolhimento está ligado à criação de vín-
culos, de laços, numa dimensão relacional permanente e não marcada por 
um tempo determinado, mas pautando-se no conhecimento e reconheci-
mento dos sujeitos envolvidos. Está, igualmente, associado ao cuidado que 
se tem para com o outro e à criação do sentimento de pertencimento a uma 
comunidade. 
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Somado a isso, devemos considerar também a questão do pertencimento, na 

qual Jesus (2018, p. 34) afirma que: 

 

[...] O pertencimento é uma noção subjetiva, que gera o sentimento de fazer 
parte, de ter relação intrínseca com um determinado grupo, bem como o 
sentimento de estar inserido, de poder transformar e transformar-se, gera a 
noção de responsabilidade, identidade, participação e comunidade. 

 

Sendo assim, percebemos claramente a necessidade de acolhimento e per-

tencimento como componentes importantes no processo de aproximação e posterior 

vinculação dos alunos ao espaço da biblioteca, visto que essas ações permitem ao 

sujeito se sentir acolhido, respeitado e parte integrante desse ambiente. Tais ações 

podem ser mediadas pelos profissionais da biblioteca, de modo a possibilitar que os 

usuários se sintam familiarizados e valorizados nesse contexto, contribuindo, sobre-

tudo na realização do processo de mediação da leitura. 

Ainda segundo Nhoque, Weiss e Neitzel (2017, p. 259): 

 

Outro ponto a ser destacado com relação à mediação do professor para a 
leitura do literário é que sua ação mediadora extrapola a relação com o 
aluno e com a leitura; muitas vezes, ele necessita intervir na dinâmica da 
escola, colocar a escola em movimento, e esse trabalho é reconhecido 
pelos alunos. 

 

Desse modo, é importante que haja a interação de todos os membros da 

escola, ou seja, diretores, professores, pedagogos, bibliotecários e alunos, de modo 

a haver uma mobilização quanto ao desenvolvimento de atividades voltadas a esses 

alunos, e especificamente à questão das práticas de leitura, para que esse processo 

seja possibilitado da maneira mais adequada, visando ao aprimoramento pessoal e 

cultural dos educandos. Uma vez que, o mediador pode provocar nos alunos o 

interesse em entrar em contato com as obras e os autores e conhecer mais esse 

universo. 

Assim como é possível considerar o ato de ler, subjetivo, pois traz 

interpretações diversas, podemos considerar também vários tipos de leitores. Há 

aqueles que possuem pouco contato com os livros; há aqueles que leem apenas o 

que gostam; e há aqueles que preferem ler algo novo, que os desperte e movimente 

sua imaginação e curiosidade. E é a partir disso, que Nhoque, Weiss e Neitzel 

(2017) indicam formas diferentes dos alunos relacionarem-se com os textos, a saber: 

a leitura do legível e a leitura que desestabiliza e que coloca em movimento. 
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 A primeira é a leitura de um texto fechado à interpretação, que possui 

começo, meio e fim, cujo papel do leitor é o de um mero espectador dos planos do 

autor. Ou seja, o leitor não é provocado, não se depara com o desconhecido, 

constituindo-se em um leitor passivo. Esse tipo de texto leva a uma leitura por 

prazer, pois o sentido dele já está dado, e não há trabalho nenhum para o leitor 

compreendê-lo, já que se trata de uma leitura fácil, o que, muitas vezes, pode 

provocar o desinteresse pela leitura, visto que não há uma participação ativa do 

leitor nesse processo. 

Na segunda leitura, o leitor é provocado, instigado para a busca. É aquela 

leitura que está sempre a se completar, pois não é um texto acabado, dado pelo 

autor, cabendo, portanto ao leitor buscar seus sentidos, sendo até mesmo uma 

leitura que leva a outras leituras do mesmo texto para melhor compreendê-lo. Trata-

se de uma leitura mais complexa, em que cada leitor pode dar um significado 

diferente para o texto, visto que nesse tipo de leitura, o leitor participa interagindo 

diretamente frente às ideias apresentadas pelo autor e considerando-se também os 

interesses particulares de cada aluno-leitor. 

Os autores supramencionados abordam a questão de que: 

 

Quando não é construída na família essa relação de fruição com o objeto 
estético livro, cabe à escola pensar em ações para envolver os leitores e 
contribuir para que eles elevem o seu grau de proficiência leitora, por meio 
da relação com os textos e da mediação literária efetivada na escola 

(NHOQUE; WEISS; NEITZEL, 2017, p. 263). 

 

Essa relação mais direta do leitor com o livro muitas vezes é iniciada pela 

primeira vez, não em casa, mas na escola, o que exige dos profissionais mediadores 

um cuidado ainda maior no desenvolvimento e aplicabilidade das habilidades de 

leitura desses alunos, partindo-se da questão de que essas leituras devem ser 

escolhidas levando-se em consideração o contexto de cada aluno, suas vivências e 

histórico familiar e social. Dessa forma, as leituras poderão fazer um sentido maior, 

inclusive tendo parcela significativa na formação humanística desses alunos-leitores. 

A leitura é responsável também pela constituição da personalidade dos 

educandos, contribuindo para sua formação como cidadãos, que passarão a 

conhecer novas possibilidades, entender melhor a realidade que os cerca e 

desenvolver o gosto pela leitura. Assim, no contexto escolar, esses alunos passarão 

a ter contato com os textos literários através da mediação realizada pelos 



58 

 

 

professores e/ou bibliotecários. Essa mediação deve ser dinâmica, desenvolvida por 

meio de atividades de incentivo à leitura. 

E é no espaço da biblioteca que essa mediação pode ser realizada de 

maneira mais direta e eficaz, ou seja, a biblioteca deve ser vista pela escola e pela 

comunidade, como um espaço onde realmente o aluno possa desenvolver suas 

aptidões de leitura e, consequentemente, construir conhecimento através das ideias 

ofertadas pelos autores e das ideias e experiências trocadas com os seus colegas.  

Os primeiros contatos da criança com a literatura, seja em casa ou na escola, 

permitirão que ela desenvolva sua criatividade e compreenda melhor a si mesma e 

ao mundo à sua volta, somado ao fato de que os personagens da literatura lhe 

ajudam a entender valores básicos da vida humana, conforme nos é colocado por 

Gomes e Bortolin (2011), ao afirmarem que por meio da leitura, a criança pode 

interagir com os personagens da obra e dessa forma desenvolver os mais variados 

sentimentos, estimular a imaginação, criatividade e curiosidade, favorecendo 

inclusive a sua formação humana.  

Além disso, o ato de ler possibilita unir experiências anteriores à novos 

conhecimentos e descobertas, ou seja, sempre estamos aprendendo algo novo, 

visto que a leitura é um processo contínuo e nunca está completo. 

Rangel (2005, p. 39) explica que “[...] a leitura silenciosa, antes de uma leitura 

oral ou em grupo, é um momento preparatório essencial para que o leitor se aproprie 

das ideias do autor e estabeleça, num primeiro momento, a leitura curiosa e criativa”. 

Portanto, essa estratégia de leitura, na qual se faz inicialmente uma leitura silenciosa 

do texto, possibilitaria uma melhor compreensão dele, para que só então haja o 

compartilhamento de ideias com os demais membros do grupo. 

De acordo com Silva (2009, p. 168): 

 

É preciso que a escola saiba qual o objetivo da leitura em seu âmbito; que 
planeje as ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo e que, ano a 
ano, incorpore as experiências bem-sucedidas em detrimento daquelas que 
não obtiveram o sucesso desejado. 

 

A afirmação colocada acima nos remete novamente à questão de que é 

imprescindível haver uma parceria entre os profissionais da escola, como diretores, 

professores e bibliotecários, para que se possa obter melhor êxito nas atividades 

desenvolvidas, de modo a ser necessário fazer um acompanhamento e avaliação 
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dessas atividades e dos resultados alcançados. Isso reforça o papel social da 

escola, que atua como instituição responsável pela formação pessoal e profissional 

dos alunos. 

O que é ainda reforçado por Carvalho (2008, p. 23), ao ressaltar que,  

 

A escola que pretenda investir na leitura como ato verdadeiramente cultural 
não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, interativa, espaço 
livre para a expressão genuína da criança e do jovem. Lugar, insistimos, 
para se gestar e praticar a troca espontânea que a leitura crítica 
proporciona, a leitura que inquieta, que faz pensar e reelaborar num 
autêntico processo de comunicação, cujo resultado é, sem dúvida, dos mais 
compensadores para as pessoas nele envolvidas, adultos e crianças, 
mediadores e leitores em formação. 

 

Portanto, a realidade de cada escola, e por conseguinte, de cada biblioteca, 

deve ser respeitada. É importante que a escola respeite o ritmo de leitura de cada 

aluno, bem como seus gostos literários, para que desse modo o professor ou 

bibliotecário possa gradativamente indicar obras diversas para esses alunos, 

ampliando, dessa forma, seus horizontes de leitura e visão de mundo.  

Na escola, o primeiro contato dos alunos com os livros deve acontecer de 

forma natural, através de atividades desenvolvidas para promover a leitura, visto 

que, para aprender a gostar de ler, além de ouvir sobre os livros, por meio dos 

professores e de outros mediadores, o aluno deve entrar em contato direto, 

manuseá-lo e conhecer suas histórias. 

“[...] O mediador tem por função propiciar ao leitor o envolvimento com o texto 

em sua completitude e, quando possível, levá-lo a compartilhar o que foi lido com 

outros leitores (professores e colegas)” (ALMEIDA JÚNIOR; BORTOLIN, 2009, p. 

211). Esse compartilhamento de ideias e experiências é enriquecedor, possibilitando 

aos alunos conhecerem diferentes pontos de vista, bem como ampliar dessa forma 

sua visão de mundo, com relação aos mais variados assuntos. 

Martins (2002, p. 146) salienta que: 

 

A formação de mediadores de leitura, de forma competente, além de 
conhecimento e domínio de técnicas de motivação de leitura, exige 
conhecimento linguístico e características bastante subjetivas, como: 
afetividade, sensibilidade artística, valorização e respeito à criança e ao 
jovem considerando seu universo cultural e simbólico. O processo de 
formação de mediadores é uma ação complexa que envolve muito mais do 
que competências técnicas, mas também competência humana e 
competência política. 
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Portanto, a formação adequada deve partir, em primeiro lugar, do próprio 

mediador, através de cursos de capacitação, do estudo de artigos e leitura de obras 

diversas, para que assim ele possa mediar e formar leitores capazes de desenvolver 

aptidões de leitura.  

Como afirmam Gomes e Bortolin (2011), os primeiros mediadores devem ser 

os familiares, porém, devido às questões culturais, a maioria das crianças só tem 

contato com os textos literários na escola. Além do que, existe outro problema que 

se refere ao orçamento financeiro da família, que muitas vezes, é baixo, 

impossibilitando, assim, a compra de livros ou mesmo o acesso à internet em casa. 

Uma questão interessante é abordada por Bortolin (2008), ao destacar 

algumas posturas equivocadas dos mediadores, como por exemplo, com relação 

aos professores, que em sala de aula costumam cobrar dos alunos, quantidades e 

ritmos iguais, sendo que cada aluno possui um ritmo próprio, bem como dificuldades 

e necessidades diferentes, o que demandaria cuidados específicos.  

Também com relação aos bibliotecários, que estimulam os alunos a fazerem 

vários empréstimos de livros, bem como premiações para aqueles alunos que 

possuem um número maior de empréstimos realizados, sendo que na realidade, 

muitas vezes esses livros não são de fato lidos em casa. Ou seja, erros cometidos 

por se voltar a atenção meramente para a questão quantitativa. 

Ainda de acordo com Gomes e Bortolin (2011), é fundamental que os 

mediadores de leitura façam uma autoanálise para perceber se realmente suas 

atividades de promoção de leitura estão sendo satisfatórias, assim como é 

importante também que troquem experiências com os outros profissionais da sua 

área, para que possam compartilhar e ampliar seus conhecimentos, considerando-se 

também a importância de o aluno ler principalmente aquilo que lhe agrada. 

Atrelado a isso, os autores supracitados abordam a importância do papel do 

mediador encarregado de incentivar, motivar a leitura e de como isso pode interferir 

positiva ou negativamente na formação de leitores. Devendo, portanto, os 

mediadores serem empáticos, para se colocar no lugar do leitor e perceber melhor 

quais suas necessidades, bem como a realidade em que eles vivem. 

O que é reforçado também na visão de Costa e Hillesheim (2004), os quais 

frisam a questão de que a biblioteca escolar deve ser considerada não como um 

anexo da escola, ou seja, como um setor a mais, mas ao contrário disso, deve ser 

um ambiente ativo no qual possa trabalhar conjuntamente com professores e alunos.  
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Portanto, um ambiente participativo que seja também responsável pelo 

aprendizado desses alunos. O que pode ser concretizado através dos encontros 

pedagógicos que acontecem periodicamente na escola, onde no início do ano letivo, 

professores e bibliotecários podem se reunir para estabelecerem metas e objetivos a 

serem realizados nas atividades da escola e da própria biblioteca escolar. 

Os autores citados ainda elucidam que: 

 

A biblioteca escolar é um espaço em que crianças e jovens encontram 
material para complementar sua aprendizagem e desenvolver sua 
criatividade, imaginação e senso crítico. É na biblioteca que podem 
reconhecer a complexidade do mundo que os rodeia, descobrir seus 
próprios gostos, investigar aquilo que os interessa, adquirir conhecimentos 
novos, escolher livremente sua leitura preferida e sonhar com mundos 
imaginários (COSTA; HILLESHEIM, 2004, p. 6). 

 

Sendo assim, podemos compreender a escola como o lugar propício e 

destinado a atender às necessidades dos alunos e mostrar-lhes o quanto pode ser 

prazeroso e enriquecedor construir e compartilhar conhecimentos. Em se tratando 

de bibliotecas escolares, Gomes e Bortolin (2011) destacam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que são documentos destinados a nortear o trabalho 

e as atividades a serem desenvolvidas pelos professores, e também asseguram que 

a biblioteca escolar além de possibilitar o acesso aos materiais pelos alunos, deve 

também propiciar ao aluno o gosto por frequentar esse espaço e o gosto pela leitura.  

Além disso, temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é um 

documento de caráter normativo onde é definido um conjunto de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio), de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores. 

Em se tratando especificamente sobre leitura, a BNCC (BRASIL, [2018], p. 68) 

considera que: 

  

Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo 
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas 
(foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento 
(filmes, vídeos, etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em 
muitos gêneros digitais. 
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Logo, percebe-se que a leitura, comumente relacionada apenas ao texto 

escrito, na verdade vai além disso, visto que pode ser realizada considerando-se 

vários outros suportes e representações das informações, sendo, pois, um processo 

que possibilita que o leitor estabeleça relações com uma infinidade de elementos. 

Temos no Brasil o Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE) que é 

coordenado por Bernadete Campello e estabelece parâmetros para criação e 

avaliação de bibliotecas escolares, propondo indicadores relativos ao espaço físico, 

acesso à internet, organização da coleção, serviços, pessoal, etc. 

Complementar a isso, a Lei 12.244/2010 que estabelece que todas as 

instituições públicas e privadas possuam uma biblioteca escolar (BRASIL, 2010). No 

entanto, a referida Lei atualmente está no Senado Federal em processo de 

alteração, por meio de um Projeto de Lei n. 9484/2018, que dispõe sobre uma nova 

definição de biblioteca escolar e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 

(SNBE). 

Com isso, as bibliotecas escolares vêm ganhando cada vez mais espaço e 

reconhecimento, mas é preciso que os profissionais se mostrem atuantes e possam 

otimizar a utilização desse espaço para alcançar os objetivos das atividades de 

promoção à leitura que desenvolvem, sendo indispensável que a realização dessas 

atividades esteja pautada nas necessidades particulares dos alunos em âmbito 

escolar.   

Ademais, percebe-se que a mediação é um processo que requer um conjunto 

de atividades que possibilitem a expressão da informação e da leitura de forma 

natural. Para tanto, o mediador pode utilizar dispositivos e artefatos que viabilizem 

que isso ocorra de maneiras diversas, considerando-se os objetivos dos sujeitos 

envolvidos. 

A mediação da informação constitui-se, pois, em técnicas, atividades, 

recursos, instrumentos e processos que se caracterizam como dispositivos, podendo 

manifestar-se na forma de programas, projetos, planos, cursos, eventos, serviços e 

outros, a serem desenvolvidos com os usuários.  

Já os artefatos podem expressar-se na forma de instrumentos tecnológicos 

que vão desde aparelhamentos até softwares para aplicação da leitura, assim como 

a realização da leitura através de redes sociais, canais formais e informais de 

comunicação virtual, como a exemplo do Twitter, Facebook, Youtube, mensagens 
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instantâneas etc., ou seja, diversos meios pelos quais o usuário pode ter acesso às 

múltiplas informações, de maneira fácil e rápida. 

Portanto, a leitura pode ser empreendida a partir de vários elementos, e a 

utilização destes propicia que se estabeleçam relações entre as pessoas e o mundo 

que as rodeiam. Por isso, é importante considerar as possíveis práticas de mediação 

da informação e da leitura, a partir do aproveitamento de alguns desses dispositivos 

e artefatos, de modo a maximizar os resultados desse processo.  

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O método utilizado nessa pesquisa deu-se através da elaboração e aplicação 

de questionários - compostos de perguntas objetivas e subjetivas (fechadas e 

abertas) - com os alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico, correspondendo às 

turmas do 1º, 2º e 3º ano de Administração; 1º, 2º e 3º ano de Eletrotécnica e 1º, 2º e 

3º ano de Informática, do IFPI - Campus Picos.  

Partindo-se do cálculo realizado e exposto no tópico referente aos 

„Procedimentos Metodológicos‟, a análise foi realizada considerando-se, 

separadamente, o número total de alunos de cada ano (série), ou seja, o número 

total de alunos das três turmas do 1º ano (71 alunos), o número total de alunos das 

três turmas do 2º ano (57 alunos), e por fim, o número total de alunos das três 

turmas do 3º ano (58 alunos), o que totaliza o número de 186 alunos. 

A partir disso, considera-se inicialmente os três primeiros gráficos (formato 

pizza) que mostram as porcentagens referentes à totalidade de alunos de cada ano 

(série), correspondendo à „Parte 1 - Dados sociodemográficos (perfil)‟ do 

questionário, no que concerne ao „1. Sexo biológico‟ e „2. Faixa etária‟ dos alunos. 

 

Gráfico 1 - Sexo biológico e faixa etária dos alunos do 1º Ano Geral 
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Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 1 refere-se à totalidade de alunos das três turmas do 1º Ano (71 

alunos), apresentando o percentual de alunos do sexo masculino e feminino, e a 

faixa etária que varia de 14 a 17 anos. 

Podemos observar que há um equilíbrio de gêneros, o que mostra que há 

expressivamente a participação de sujeitos do sexo masculino e feminino, assim 

como o resultado nos mostra que a predominância da faixa etária dos alunos do 1º 

Ano Geral é de 15 anos, seguido dos alunos de 16 anos. 

 

Gráfico 2 - Sexo biológico e faixa etária dos alunos do 2º Ano Geral 

   
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 2 refere-se à totalidade de alunos das três turmas do 2º Ano (57 
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alunos) apresentando o percentual de alunos do sexo masculino e feminino, e a 

faixa etária que varia de 15 a 19 anos. 

Podemos observar que também há um equilíbrio de gêneros, mostrando que 

há expressivamente a participação de sujeitos do sexo masculino e feminino, assim 

como o resultado nos mostra que a predominância da faixa etária dos alunos do 2º 

Ano Geral é de 16 anos, seguido dos alunos de 17 anos. 

 
 
 

Gráfico 3 - Sexo biológico e faixa etária dos alunos do 3º Ano Geral 

46,55%

53,44%

0,00%

Feminino

Masculino

Prefiro não informar

      
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O gráfico 3 refere-se à totalidade de alunos das três turmas do 3º Ano (58 

alunos) apresentando o percentual de alunos do sexo masculino e feminino, e a 

faixa etária que varia de 16 a 19 anos. 

Da mesma forma, também podemos observar que há um equilíbrio de 

gêneros, mostrando que há expressivamente a participação de sujeitos do sexo 

masculino e feminino, assim como o resultado nos mostra que a predominância da 

faixa etária dos alunos do 3º Ano Geral é de 17 anos, seguido dos alunos de 16 

anos. 

Em seguida, o questionário apresenta a „Parte 2 - Identificação das práticas 

leitoras‟, na qual dispõe sobre as seguintes perguntas destinadas aos alunos: „1. 

Você se considera um leitor?‟; „2. Com qual frequência você costuma ler?‟; „3. 

Realiza empréstimos de livros literários na Biblioteca do IFPI - Campus Picos?‟; „3a. 
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Se a resposta foi afirmativa, com que frequência?‟; „4. Qual a principal razão pela 

qual procura suas leituras?‟; „5. Recebe algum incentivo para ser leitor?‟ e por fim, 

„5a. Caso sua resposta anterior tenha sido afirmativa, de quem recebe incentivo para 

suas leituras?‟.  

 

 

Gráfico 4 - Você se considera um leitor? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

Através da análise do Gráfico 4, podemos constatar que tanto os alunos do 1º 

ano, quanto os do 2º ano e os do 3º ano, em sua maioria, consideram-se leitores. 

Logo, a um primeiro momento podemos presumir que, a maioria dos alunos 

mostram-se receptivos e atuantes quanto à questão da leitura.   

No geral, podemos verificar que os alunos das três turmas do 1º ano são os 

que mais se consideram leitores. Em contrapartida os alunos das três turmas do 3º 

ano são os que menos se consideram leitores, o que pode gerar estranheza, visto 

que tais alunos por estarem mais fincados nas questões de vestibular, deveriam ler 

com maior frequência. 

Logo, analisando mais especificamente os alunos do 3º ano, pode-se supor 

algumas razões para esse resultado, como o fato de que, geralmente, muitos dos 

alunos dessa faixa etária já trabalham, e portanto, precisam conciliar a escola com o 

trabalho, e por isso, lhes sobra menos tempo para realizar leituras. Ou ainda, o fato 
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de que muitos alunos do 1º e 2º anos que se consideram leitores, na verdade não o 

são, mas não foram capazes de assumir isso no questionário, por vários motivos, 

como por exemplo, para não desagradar os bibliotecários da Instituição, ou por não 

querer declarar que não possuem o hábito da leitura etc.  

 

Gráfico 5 - Com qual frequência você costuma ler livros literários? 

28,07%

35,21%

17,54%

14,08%

17,54%

22,53%

2 Ano Geral

1 Ano Geral

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A análise do Gráfico 5 refere-se à frequência com que esses alunos leem, e 

partindo-se das respostas da pergunta anterior, em que a maioria deles se considera 

um leitor, consequentemente, o esperado seria que essa frequência se mostrasse 

maior, principalmente, nas três primeiras opções: „Diariamente‟, „Quinzenalmente‟ e 

„Mensalmente‟.  

No entanto, o que podemos analisar no total de alunos do 1º Ano é que a 

porcentagem maior corresponde aos alunos que afirmam ler „Diariamente‟, em 

oposição à segunda porcentagem maior daqueles que afirmam ler „Raramente‟. 

Enquanto no total de alunos do 2º Ano, a porcentagem maior se refere aos alunos 

que afirmam que leem „Raramente‟, seguido da segunda porcentagem maior dos 

que afirmam ler „Diariamente‟. 

Logo, é possível constatar, no caso dos alunos do 1º e 2º Ano, um alto índice 

dos que consideram que leem apenas „raramente‟. Esse resultado demonstra que 

talvez esses alunos não recebam o incentivo à leitura de que necessitam, ou ainda o 
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fato de que simplesmente não sentem interesse pelo universo literário. 

Por fim, o total de alunos do 3º Ano mostrou que a porcentagem maior se 

refere aos que leem „mensalmente‟, seguido por uma outra maioria que considera 

que leem „diariamente‟. Assim, o fato de que esses alunos são mais instigados ou 

até pressionados à leitura, principalmente pelo motivo já citado anteriormente 

(vestibular), talvez possa justificar o percentual menor em „raramente‟. 

 
 
 

Gráfico 6 - Realiza empréstimos de livros literários na Biblioteca do IFPI - Campus Picos? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A análise do Gráfico 6 refere-se à realização de empréstimos de livros 

literários - por esses alunos - na Biblioteca do Campus Picos, e mais uma vez 

mostra resultados contrários às respostas da primeira pergunta, na qual a maioria 

dos alunos considera-se leitor. Podemos verificar, no total de alunos do 1º Ano, que 

a quantidade dos que realizam e os que não realizam empréstimos é similar. 

Enquanto, no total de alunos do 2º e do 3º Ano, averiguamos que a porcentagem de 

alunos que não realizam empréstimos de livros literários é bem maior do que a dos 

alunos que realizam. 

A partir disso, é possível refletir sobre a questão de que se a maioria dos 

alunos (1º, 2º e 3º Ano) consideram-se leitores, como se explica neste gráfico, o alto 

índice de alunos que não realizam o empréstimo de livros? Podemos então chegar a 
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três possíveis justificativas: a de que os alunos não responderam às perguntas de 

forma fidedigna; a de que os alunos possam estar realizando o empréstimo de livros 

de outras categorias, que não sejam especificamente, os livros literários (objeto 

dessa pesquisa); ou ainda, a de que os alunos realizam a leitura de livros 

provenientes de outras fontes que não sejam necessariamente o acervo da 

biblioteca do Campus, a exemplo dos e-books e outros materiais digitais, que eles 

podem acessar e ler pelo computador, tablet ou celular. 

Todavia, é importante considerar que a quantidade de empréstimos não 

determina que os alunos sejam mais leitores (visto que, a leitura pode não ser de 

fato realizada), mas define que os alunos possuem maior disposição à leitura, em 

relação aos alunos que sequer realizam o empréstimo dos livros. 

 

 

Gráfico 7 – Com que frequência realiza o empréstimo de livros literários na Biblioteca do IFPI - Cam-
pus Picos? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 7 dá continuidade à análise do Gráfico 6, referindo-se à frequência 

com que os empréstimos de livros literários são realizados por esses alunos, caso a 

resposta da pergunta anterior tenha sido afirmativa. Diante disso, constata-se que 

nesse caso houve uma congruência maior no resultado das respostas de ambas as 

perguntas (6 e 7). 

Analisando anteriormente o total de alunos do 1º Ano, onde o quantitativo de 
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alunos que realizam e os que não realizam empréstimo mostrou-se similar, 

observamos agora que a porcentagem maior se refere aos empréstimos realizados 

“Mensalmente”, o que se pode considerar uma frequência mediana.  

Enquanto que, conforme mostrado no total de alunos do 2º e 3º Ano em que a 

maioria afirmam não realizar empréstimo de livros literários, apresenta-se agora 

proporcionalmente, visto que a porcentagem maior se mostra em “Raramente”, 

justificando essa não realização, ou realização esporádica dos empréstimos de livros 

por esses alunos. 

Esse resultado, que mostra que a maioria dos alunos afirma ler apenas 

„raramente‟, suscita reflexões sobre algumas questões, como: o papel da biblioteca 

no sentido de tornar-se um ambiente mais atrativo para leitura, partindo da premissa 

de que muitos desses alunos podem ainda não se mostrarem realmente aptos à 

leitura ou mesmo sentirem dificuldades. Ou ainda pode haver a possibilidade de que 

eles não busquem livros literários na biblioteca, por atentarem para leituras em 

outros suportes. 

 

 

Gráfico 8 – Qual a principal razão pela qual procura suas leituras? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 8 refere-se à análise sobre qual é a principal razão que faz com que 

esses alunos busquem suas leituras, visto que embora tenhamos constatado 
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anteriormente que a maioria dos alunos afirmam não realizar o empréstimo de livros 

literários na Biblioteca, pelo menos com a frequência que seria esperada - para 

quem se considerada leitor - todavia, quando a leitura é realizada, devemos 

considerar quais as razões e o que esses alunos pretendem satisfazer em termos de 

necessidades e desejos informacionais. 

Podemos constatar que o total de alunos do 1º e 3º Ano tem como principais 

razões, primeiramente, a de „Adquirir conhecimentos‟, seguido de „Diversão/Lazer‟, 

demonstrando que esses alunos buscam leituras para expandir seus conhecimentos 

de modo geral, mas também equilibram com leituras que possam trazer-lhe 

relaxamento e/ou prazer em suas vidas.  

Em contrapartida, no total de alunos do 2º Ano temos como principais razões 

primeiramente „Diversão/Lazer‟ seguido de „Exclusivamente para estudos‟, 

mostrando certa incongruência, pois se a leitura é de fato exclusiva para fins de 

estudo, então supostamente não haveria tempo, espaço ou interesse para as leituras 

recreativas. 

 

 

Gráfico 9 - Recebe algum incentivo para ser leitor? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A análise do Gráfico 9 é referente à questão de esses alunos receberem ou 

não incentivo para a leitura, o que podemos considerar como um fator de suma 
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importância no processo de desenvolvimento do ato de ler, pois conforme abordado 

nesta pesquisa, o incentivo à leitura é determinante para que muitos alunos 

conheçam esse universo literário e possam tornar-se futuros leitores. 

A partir dos resultados, podemos observar que no total de alunos do 1º Ano, 

as porcentagens apresentadas mostram que o índice de alunos que recebem 

incentivo à leitura é maior do que o índice dos que não recebem, embora os valores 

tenham se dado de forma bastante aproximada.  

Enquanto, contrariamente, observamos no total de alunos do 2º Ano, que o 

índice maior é o de alunos que não recebem incentivo à leitura em relação aos que 

recebem o incentivo, embora essa diferença tenha sido também bastante 

aproximada. Já na análise do total de alunos do 3º Ano, podemos ver que o índice 

dos alunos que recebem incentivo para a leitura é bem superior ao índice dos que 

não recebem, o que certamente deve contribuir demasiado para que esses alunos 

se desenvolvam melhor como indivíduos e futuros profissionais. 

Um aspecto relevante a ser considerado é com relação à quantidade de 

alunos que afirmam não receber influência/incentivo para ler. Isso pode ocorrer pelo 

fato de esses alunos não entenderem a real ideia de incentivo ou por realmente não 

receberem o incentivo que seria esperado. 

 

 

Gráfico 10 - De quem recebe incentivo para suas leituras? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 
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O Gráfico 10 dá continuidade à análise do Gráfico 9 e visa saber de quem 

esses alunos recebem incentivo para a leitura, caso a resposta da pergunta anterior 

tenha sido afirmativa. A partir dos resultados podemos constatar que o total de 

alunos do 1º Ano afirmam receber um incentivo maior por parte dos „Amigos‟, 

seguido da „Família‟.  

Enquanto o total de alunos do 2º Ano afirmam que o incentivo maior é pelos 

„Professores‟, seguido pela „Família‟ e „Amigos‟, de maneira equivalente. Já o total 

de alunos do 3º Ano mostra que esse incentivo é bem mais significativo por parte 

dos „Professores‟, seguido da „Família‟, o que torna evidente a importância do meio 

familiar nesse processo. 

A partir dos resultados, podemos observar que os „Professores‟ se mostram 

em todas as séries (Ano), como sendo os principais contribuintes no que concerne a 

possibilitar o incentivo e a conexão dos alunos com o vasto universo literário. Em 

contrapartida, os alunos demonstram não receberem incentivo nenhum dos 

„Bibliotecários‟, o que reforça a necessidade de estes atuarem como mediadores 

nesse processo e desenvolverem ações de incentivo à leitura, de modo que possam 

participar ativamente da aprendizagem dos alunos. 

Para trabalhar essa questão, é preciso uma série de medidas a serem 

tomadas pelos bibliotecários nas bibliotecas, referentes ao desenvolvimento de 

serviços e produtos voltados para as práticas leitoras, o que evidencia novos modos 

de fomento à leitura literária que não seja apenas o livro tradicional (não se deve 

focalizar apenas no acervo convencional dos livros), visto que, atualmente a leitura 

apresenta-se de diferentes formas, tendo a biblioteca que se adequar à essas 

mudanças. 

Por conseguinte, damos prosseguimento ao questionário, com a 

apresentação da „Parte 3 - Preferências literárias e atuação da Biblioteca‟, por meio 

da qual realizaram-se as seguintes perguntas: „1. Qual o seu tipo de leitura 

favorita?‟, „1a. Caso sua resposta tenha sido OUTROS, informe quais‟, „2. O acervo 

literário da Biblioteca do IFPI - Campus Picos atende às suas necessidades?‟, „2a. 

Caso sua resposta tenha sido negativa, sugira obras que gostaria que constasse no 

acervo da Biblioteca do IFPI - Campus Picos (OPCIONAL)‟, „3. Quanto às atividades 

desenvolvidas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, atendem às suas 

necessidades?‟, „4. Quais tipos de atividades gostaria que a Biblioteca oferecesse?‟ 

e „4a. Caso tenha optado por outras atividades, elenque as atividades que gostaria 
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que fossem desenvolvidas (OPCIONAL)‟.  

 

 

Gráfico 11 - Qual o seu tipo de leitura favorita? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A análise do Gráfico 11 refere-se a investigar quais os tipos de leitura que os 

alunos preferem, por meio do qual podemos constatar que em cada Ano (série), a 

preferência unânime é pelo „Romance‟ e „Literatura brasileira‟. Conforme observa-se, 

o total de alunos do 1º ano prefere, primeiramente, o „Romance‟, seguido de 

„Literatura brasileira‟. 

Enquanto os resultados do total de alunos do 2º Ano mostram que a 

preferência também é por „Romance‟, seguido de „Outros‟ como será mostrado 

adiante, e em seguida, também por „Literatura brasileira‟. E da mesma forma, os 

resultados do total de alunos do 3º Ano, apresentam que a preferência é por 

„Romance‟, e em segundo lugar, também por „Literatura brasileira‟.  

Complementar a isso, segue-se a questão de „Caso sua resposta tenha sido 

OUTROS, informe quais‟, onde através dos resultados podemos ver os altos índices 

de alunos que escolheram essa opção, o que mostra que eles realizam vários tipos 

de leituras. Assim, podemos elencar de forma fidedigna, as sugestões desses 

alunos, a saber: 
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a)  Sugestões dos alunos das turmas de 1º Ano: terror; medievais; mangás; 

ficção; suspense; mitologia; contos; educação; livros didáticos; livros sobre 

computação e tecnologia; e esportes. 

b)  Sugestões dos alunos das turmas do 2º Ano: livros informativos; astrologia; 

artigos sobre medicina; ficção; drama; ação; aventura; histórias; terror; no-

tícias; livros didáticos; pesquisas escolares; sobre leis; artigos; direitos do 

consumidor e pessoal; mangás; isekai; shounen; histórias em quadrinho 

de ação; suspense; cachorro; ficção científica; fantasia; leitura de fruição 

em geral. 

c)  Sugestões dos alunos das turmas do 3º Ano: histórias em quadrinhos; em-

preendedorismo; sociologia; filosofia; ciências da natureza; ficção científi-

ca; ciência e tecnologia; livros didáticos das matérias do ensino médio; 

crônicas; contos; mangás; ficção; livros de conhecimento técnico sobre 

profissões; áreas de conhecimento específicas; conteúdo de sala de aula; 

textos de filosofia; como ficar rico investindo em negócios; artes profissio-

nais, como: administração, moda, marketing. 

 
 
 

Gráfico 12 - O acervo literário da Biblioteca do IFPI - Campus Picos atende às suas necessidades? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

O Gráfico 12 refere-se à questão de averiguar se o acervo literário da 
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Biblioteca do Campus Picos, atende às necessidades desses alunos. Conforme 

podemos constatar, considerando-se a totalidade de alunos, tanto no 1º, como no 2º 

e no 3º Ano, o resultado mostrou-se positivo, no que concerne à apresentação de 

altos índices, quanto ao acervo atender e suprir as necessidades desses alunos. 

Demonstrando, pois, que o acervo dispõe qualitativamente de materiais relevantes, 

os quais abrangem as mais variadas áreas do conhecimento, além de possuir uma 

satisfatória seleção de livros literários, que são os livros abordados com maior 

ênfase nessa pesquisa. 

Atrelado a isso, segue-se a questão de „Caso sua resposta tenha sido 

negativa, sugira obras que gostaria que constasse no acervo da Biblioteca do IFPI - 

Campus Picos (OPCIONAL)‟, onde podemos elencar de forma fidedigna as 

sugestões dos alunos, a saber: 

a)  Sugestões dos alunos das turmas do 1º Ano: Machado de Assis; mais li-

vros de lazer; livros de Nicholas Sparks e outros autores; “O milagre da 

manhã”; “Como fazer amigos e influenciar pessoas”; “O homem mais rico 

da Babilônia”; mais opções de livros de poesia e estudo; “As crônicas do 

fogo e do gelo”; mais livros da autora Agatha Christie; Jonh Green; “Extra-

ordinário”; livros didáticos mais simplificados; livros como “Textos cruéis 

demais para serem lidos rapidamente”; “Outras maneiras de usar a boca”; 

“Breves respostas para grandes questões” de Stephen Hawking; lança-

mentos e livros que ajudem a estudar para o ENEM.  

b)  Sugestões dos alunos das turmas do 2º Ano: mais livros de literatura; “A 

Moreninha”; o restante da coleção da Série “A Seleção”; “Vidas Secas”; li-

vros bilíngues; ficção científica; romances; obras mais novas; livros de fic-

ção inspirados em séries; “Como eu era antes de você”; “A menina que 

roubava livros”; livros com histórias; mais livros sobre as matérias do cur-

so; Toklo Ghoul; Bleach; mangás no geral; “Se eu ficar”; livros de romance 

americano, principalmente romance de época (sugiro Julia Quinn, pois é 

rica em conhecimentos, além de romances belíssimos). 

c)  Sugestões dos alunos das turmas do 3º Ano: obras de psicologia; análise 

comportamental; livros cristãos; livros de grandes pensadores, cujas ideias 

tenham influência; há muitos livros na biblioteca que fazem parte de trilo-

gias ou sagas, mas que possuem apenas um livro, ex: A pirâmide verme-

lha (trilogia), Fallen (saga), Guerra dos Tronos - As crônicas de gelo e fogo 
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(saga); “Vinte mil léguas submarinas” de Júlio Verne; “História da Filosofia” 

de Julían Marías; sobre moda, digital influencer, carreiras na internet; ad-

ministração de empresas; empreendedorismo; „Em busca de heróis‟. 

Ressalta-se que as sugestões dos alunos foram transcritas exatamente como 

foram respondidas nos questionários, o que não significa que necessariamente os 

livros sugeridos não façam parte do acervo da Biblioteca do Campus Picos, mas ao 

contrário, muitas das obras sugeridas já fazem parte do acervo, o que nos faz 

presumir que muitos desses alunos sequer pesquisam e se certificam corretamente 

sobre a existência ou não de tais livros no acervo.  

 
 
 

Gráfico 13 - Quanto às atividades desenvolvidas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, atendem às 
suas necessidades? 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2020). 

 

A análise do Gráfico 13 busca averiguar se as atividades desenvolvidas pela 

Biblioteca do Campus Picos atendem às necessidades desses alunos. A partir disso 

podemos comprovar os resultados positivos, por meio dos altos índices de alunos do 

1º, 2º e 3ª Ano, que em sua totalidade, afirmaram ter suas necessidades satisfeitas, 

em oposição aos índices bem menores daqueles que não se consideram satisfeitos. 

Com isso, e partindo-se da análise das respostas dos gráficos anteriores, e 

mais especificamente a questão sobre incentivo à leitura, na qual os alunos em sua 

totalidade, consideram que não há incentivo nenhum por parte dos bibliotecários (e 
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demais servidores da Biblioteca), então podemos presumir que as atividades nas 

quais os alunos mostram-se satisfeitos, diz respeito àquelas de cunho meramente 

técnico no tocante ao atendimento, empréstimo e devolução de livros, serviço de 

referência, auxílio nas pesquisas etc., visto que, tornou-se evidente que as 

atividades de cunho humanístico, ligadas ao incentivo à leitura ou outras atividades 

de engajamento desses alunos na Biblioteca, ainda não são desenvolvidas de forma 

concreta por nós bibliotecários. 

 

 

Gráfico 14 - Quais tipos de atividades gostaria que a Biblioteca desenvolvesse? 

 
Fonte: resultados da pesquisa (2020). 

 
Finalizando o questionário, apresentamos o Gráfico 14 referente à questão 

sobre quais atividades os alunos gostariam que fossem desenvolvidas pela 

Biblioteca Campus Picos, de modo que, embora na questão anterior, os alunos 

tenham se mostrado satisfeitos com relação ao atendimento de suas necessidades 

perante a Biblioteca, todavia, especificamente tratando-se de atividades 

humanísticas, podemos observar o quanto esses alunos anseiam para que mais 

atividades sejam desenvolvidas nesse espaço e o quanto mostram-se interessados 

em participar mais ativamente desse processo.   

Assim, através da análise dos resultados, podemos constatar por 

unanimidade, que o interesse dos alunos parece ser equivalente, ou seja, tanto no 

1º, como no 2º e no 3º Ano, os alunos em sua totalidade, gostariam que fossem 
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desenvolvidas pela Biblioteca, atividades como o „Lançamento de livros‟, em 

primeiro lugar, seguido da oferta de „Cursos/Oficinas‟ em segundo lugar, e em 

terceiro lugar o „Grupo de leitura‟, além das outras opções sugeridas. Isso comprova 

que atividades que fogem ao tecnicismo tradicional das bibliotecas seriam bem 

aceitas pela comunidade de alunos, e além disso, iria intensificar a relação destes 

com os profissionais bibliotecários. 

Concomitante a isso, apresentou-se a questão sobre „Caso tenha optado por 

outras atividades, elenque as atividades que gostaria que fossem desenvolvidas 

(OPCIONAL)‟, por meio da qual obtivemos respostas, como: “fazer atividades 

pendentes, quando em uma aula vaga”; “fazer algumas atividades”; “planejar 

seminários”; “dinâmicas” e “brincadeiras online”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme explanado no decorrer desta pesquisa, a leitura é uma atividade 

que exige prática por parte dos alunos, os quais podem tornar-se agentes no 

processo de construção do conhecimento. No entanto, para que isso ocorra de modo 

satisfatório, deve haver uma orientação por meio de profissionais competentes, para 

que se efetive como um processo capaz de trazer benefícios significativos a esses 

estudantes e para que estes tenham a leitura como uma atividade prazerosa e capaz 

de transformar suas vidas.  

Por conseguinte, a biblioteca escolar, dentre os inúmeros serviços que pode 

oferecer aos alunos, no que diz respeito à pesquisas e estudos, pode também 

explorar melhor seu viés social, através de ações voltadas para o desenvolvimento e 

a formação desses jovens, o que pode ser trabalhado por meio de práticas de leitura 

para que haja um aperfeiçoamento na interpretação textual dos mesmos.  

Nesse sentido, tornando-se capacitados para realizar uma melhor significação 

sobre as leituras a que se propõem, tornam-se também capacitados para realizar 

uma melhor significação a respeito da realidade em que vivem.  

A partir desse entendimento, pretendeu-se, com esta pesquisa, investigar as 

práticas leitoras dos alunos do Ensino Médio do IFPI - Campus Picos, caso estes já 

desempenhassem alguma prática em seu cotidiano escolar ou familiar, bem como 

tomar conhecimento sobre a frequência com que esses alunos leem. 

 Através disso, buscou-se identificar quais atividades de leitura poderão ser 

adotadas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, assim como pelas bibliotecas 

escolares de todos os IF, de modo a melhor atender às necessidades informacionais 

e pessoais dos estudantes, que foram expressadas e identificadas nas respostas 

dos questionários. 

Tão logo, pôde-se identificar as habilidades e atribuições que o bibliotecário, 

como mediador no processo de leitura, pode vir a aperfeiçoar e desenvolver de 

maneira concreta no processo de formação de leitores, participando, pois, do 

incentivo às práticas leitoras e na aplicabilidade de atividades voltadas para a leitura, 

de modo a possibilitar o desenvolvimento de competências leitoras junto aos alunos, 

para que estes possam tornar-se leitores autônomos e independentes.  
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Nesse cenário, constatou-se, pois, que os profissionais que atuam em 

biblioteca escolar necessitam ter habilidades para oferecer oportunidades, materiais 

e atividades específicas à comunidade escolar a que se destinam. 

Através das diferentes abordagens de leitura que foram explanadas, pôde-se 

ter uma visão mais ampla sobre o quão rica pode ser essa prática, que é tão 

importante e tão pouco explorada, tendo em vista a imensidão de alternativas 

possíveis de serem aplicadas com os estudantes, de modo a terem a possibilidade 

de acessarem e usufruírem mais intimamente desse universo literário.  

Todavia, ter a consciência da importância da leitura não é elemento suficiente, 

uma vez que é necessário dedicação e empenho por parte dos envolvidos, tanto os 

alunos quanto os profissionais que atuam diretamente nesse cenário. 

Sendo assim, e partindo-se da premissa de que o objetivo maior da biblioteca 

escolar é, através da prestação de produtos e serviços, servir à comunidade de 

alunos, possibilitando a mediação direta destes com os livros, buscou-se com a 

aplicação de questionários abranger todo o universo de alunos do Ensino Médio, 

contemplando o 1º, 2º e 3º Ano, de forma a serem coletadas as informações 

necessárias para que fosse possível se ter um conhecimento mais aprofundado 

sobre as necessidades e expectativas desses alunos, e mais especificamente, sobre 

o papel que a leitura desempenha em suas vidas. 

Logo, por meio dos resultados colhidos e analisados, foram identificados os 

pontos fracos existentes na Biblioteca do Campus Picos. Foi possível ainda obter 

conhecimento sobre a visão que os alunos têm a respeito deste ambiente, 

percebendo-se, a urgência nas mudanças necessárias, principalmente com relação 

à atuação dos bibliotecários e demais servidores da Biblioteca, assim como a 

realização de atividades voltadas para as práticas de leitura, de modo que haja uma 

interação mais vívida com o planejamento e a organização escolar como um todo. 

A proposta principal pretendeu remanejar o foco das atividades meramente 

técnicas, normalmente desenvolvidas pelos profissionais na Biblioteca, e que 

embora tenham a sua inegável importância, até mesmo para possibilitar o 

fornecimento de produtos e serviços de maneira eficaz, nesta pesquisa buscou-se 

evidenciar as atividades de cunho humanístico e social que podem ser 

desenvolvidas pelos bibliotecários e demais membros que atuam nesse espaço, a 

fim de que possam explorar melhor suas próprias potencialidades e desempenhar 

com magnificência o seu papel de mediador, e também, educador. 
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Por fim, é válido considerar que novos temas podem ser fomentados a partir 

deste trabalho, a fim de dar prosseguimento ao avanço da pesquisa, como a 

exemplo dos seguintes assuntos: leitura literária no contexto das tecnologias digitais; 

gestão da leitura literária nas bibliotecas escolares; contribuições dos serviços de 

informação para o desenvolvimento da leitura literária; relações entre leitura literária, 

letramento informacional e letramento digital, dentre outros. 

 

7. 1 Produto Informacional 

 

A partir da análise dos resultados e das conclusões alcançadas, 

especialmente considerando-se as expectativas e anseios informacionais, assim 

como os serviços e atividades que os alunos expressaram nos questionários, como 

sendo de interesse que sejam realizados pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, foi 

possível gerar o produto dessa pesquisa, qual seja “Estratégias de práticas de leitura 

para bibliotecas escolares”. 

 Nesse produto constam orientações sobre os objetivos dos projetos de leitura 

e a importância de sua aplicação nas bibliotecas, assim como apresentam-se 

orientações sobre como criar projetos de leitura capazes de contemplar aspectos 

significativos que tenham relevância e impacto direto na vida dos estudantes, tanto 

escolar quanto pessoal.   

Concomitante a isso, apresentaram-se sugestões de diversas ações voltadas 

para o desenvolvimento e execução de práticas/atividades de leitura a serem 

realizadas na Biblioteca do IFPI - Campus Picos, e para demais bibliotecas 

escolares, de modo a servir como base para consulta e fomentar nos bibliotecários, 

a busca por uma participação mais concreta no que concerne a uma maior 

integração da biblioteca escolar com a comunidade acadêmica como um todo. 

 As ações sugeridas podem servir como apoio para que bibliotecários de 

outras bibliotecas escolares utilizem-nas, adequando-as à realidade de suas 

respectivas bibliotecas, bem como buscando atender às necessidades de seus 

respectivos alunos.  

Somado a isso, o produto expõe vários projetos e práticas de leitura que já 

foram desenvolvidos e aplicados exitosamente, por bibliotecários de algumas 

Unidades de Institutos Federais do Piauí, de modo a servir como exemplo para as 

outras Unidades do IF que ainda não os desenvolvem, assim como para outras 
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bibliotecas escolares que se sintam motivadas a desenvolver e aplicá-lo em suas 

respectivas localidades. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Projeto de Mestrado: Perspectivas de práticas de leitura literária em bibliotecas escolares: proposta 
de estratégias aplicadas ao Instituto Federal do Piauí - Campus Picos 
Mestrando/Pesquisador: Amanda Maria Coelho Vieira Albuquerque 
Profª Orientadora: Drª Maria Cleide Rodrigues Bernardino 

 
Trata-se de uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia 
(PPGB), da Universidade Federal do Cariri (UFCA), com o objetivo de contribuir para o 
fomento às práticas leitoras dos alunos do IFPI - Campus Picos de forma a ampliar a 
atuação da biblioteca destacando a vertente humanística do bibliotecário. Tendo como 
objetivos específicos: investigar as práticas leitoras dos alunos do Ensino Médio integrado 
ao Técnico, bem como a frequência com que leem e identificar quais atividades de leitura 
poderão ser adotadas pelas bibliotecas escolares do IFPI; e como objetivo geral: construir as 
“Estratégias de práticas de leitura para bibliotecas escolares”. 
 
Asseguramos que o respondente não será identificado ou divulgado, resguardando seu 
direito de privacidade e garantindo a ética na pesquisa.  
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 
 
1. Receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os procedimentos, riscos, 
benefícios e outros relacionados à pesquisa; 
2. Retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; 
3. Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações relacionadas à 
privacidade. 
4. Procurar esclarecimentos junto aos pesquisadores responsáveis. 
 
Declaro estar ciente do exposto e desejar participar do projeto/ou desejar participar da 
pesquisa. 

 
Juazeiro do Norte, CE, ______ de _______ de 2020. 

 
Nome do responsável: _____________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Eu Amanda Maria Coelho Vieira Albuquerque, declaro que forneci todas as informações 
referentes ao projeto ao participante e/ou responsável. 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA 
MESTRADO PROFISSIONAL EM BIBLIOTECONOMIA 

 

QUESTIONÁRIO  

Projeto de Mestrado: Perspectivas de práticas de leitura literária em bibliotecas escolares: proposta 
de estratégias aplicadas ao Instituto Federal do Piauí - Campus Picos 
Mestrando/Pesquisador: Amanda Maria Coelho Vieira Albuquerque 
Profª Orientadora: Drª Maria Cleide Rodrigues Bernardino 

 
PARTE 1 - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS (PERFIL) 

 
1) Sexo Biológico 

 

Feminino Masculino Prefiro não informar 

   

 
      2) Faixa Etária: Idade: _______________________ 

 

 
1) Você se considera um leitor?  

 

Sim  Não Indiferente 

   

 
2) Com qual frequência você costuma ler? 

 

Diariamente Quinzenalmente  Mensalmente Raramente Nunca leio 

     

 
3) Realiza empréstimos de livros literários na Biblioteca do IFPI - Campus Picos?  

 

Sim  Não Indiferente 

   

 
      3a) Se a resposta foi afirmativa, com que frequência? 
 

Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente 

    

 
4) Qual a principal razão pela qual procura suas leituras?   

 

Adquirir 
conhecimentos 

Exclusivamente para 
estudos 

Para 
diversão/Lazer 

Trabalho 
profissional 

PARTE 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS PRÁTICAS LEITORAS 
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5) Recebe algum incentivo para ser leitor?  

 

Sim  Não Indiferente 

   

 
     5a) Caso, sua resposta anterior tenha sido afirmativa, de quem recebe incentivo para suas 
leituras? 
 

Família Amigos Bibliotecários Professores  Outros  

     

 
 

 
1) Qual o seu tipo de leitura favorita? 

 
Literatura 
Brasileira 

Literatura 
Estrangeira 

Poesia  Textos 
religiosos 

Auto 
ajuda 

Política Economia Romance Outros 

         

 
2) O acervo literário da Biblioteca do IFPI - Campus Picos atende às suas necessidades? 

  

Sim  Não Indiferente 

   

 
      2a) Caso sua resposta tenha sido negativa, sugira obras que gostaria que constasse no        
acervo da Biblioteca do IFPI - Campus Picos (OPCIONAL): 
 

 

 

 

 
3) As atividades desenvolvidas pela Biblioteca do IFPI - Campus Picos, atendem às suas 

necessidades?  
 

Sim  Não Indiferente 

   

 
4) Quais tipos de atividades gostaria que a Biblioteca oferecesse? 

 

Contação de 
histórias 

Cursos/Oficinas Palestras Debates Lançamento 
de livros 

Grupo de 
leitura 

Outras  
Atividades 

       

 
     4a) Caso tenha optado por outras atividades, elenque as que gostaria que fossem 
desenvolvidas (OPCIONAL): 
 

 

 

 

 
Muito obrigada! 

 
 

 

PARTE 3 - PREFERÊNCIAS LITERÁRIAS E ATUAÇÃO DA BIBLIOTECA 
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APÊNDICE C - FOTOS DA BIBLIOTECA 

 

Figura 1- Entrada da “Biblioteca Antônio Francisco da Costa e Silva” 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

   

A figura 1 apresenta a entrada da “Biblioteca Antônio Francisco da Costa e 

Silva”, cujo funcionamento se dar de segunda à sexta-feira, de 07:30h às 21:00h, 

ininterruptamente, atendendo a comunidade interna e externa. 

 
Figura 2 - Recepção para atendimento 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A figura 2 apresenta a recepção para atendimento da comunidade de alunos, 

professores e demais servidores do Campus, possuindo 02 (dois) terminais de 
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acesso (computadores) para que possam acessar o sistema da Biblioteca e realizar 

a pesquisa de materiais para uso e empréstimo. 

 

Figura 3 - Corredor de acesso ao acervo e salas de estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A figura 3 apresenta o corredor de acesso para consultar as estantes do 

acervo e para acessar as demais salas da Biblioteca, como a sala de 

processamentos técnicos, a sala de multimeios e as salas de estudo. 

                              
Figura 4 - Sala de estudo em grupo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A figura 4 representa a sala de estudo em grupo. São 02 (duas) salas para 

estudo em grupo, com a ocupação de até 06 (seis) alunos ao mesmo tempo, para 

realização de trabalhos em grupo e/ou outros estudos. 

 

Figura 5 - Sala de estudo com cabines individuais 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A figura 5 representa a sala de estudo individual, composta por 07 (sete) 

cabines individuais para estudo, com mesas e tomadas para uso de computadores 

pessoais.  

Figura 6 - Espaço coletivo para consulta e estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A figura 6 representa o espaço de uso coletivo para os alunos, composto de 

05 (cinco) mesas com 04 (quatro) cadeiras cada. Destinado para consultas mais 

rápidas de materiais e reuniões de alunos. 

 

Figura 7 - Acervo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

  

A figura 7 representa o espaço destinado para o acervo, que atualmente é 

composto por aproximadamente 7.000 mil exemplares de livros, das mais diversas 

áreas do conhecimento, assim como de milhares de livros literários.  
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Este produto foi gerado como resultado de pesquisa 
desenvolvida durante a realização do Mestrado 
Profissional em Biblioteconomia, na Universidade 
Federal do Cariri - CE, pela discente Amanda Maria 
Coelho Vieira Albuquerque, bibliotecária do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - 
IFPI, Campus Picos.

O produto informacional intitulado “Estratégias de 
práticas de leitura para bibliotecas escolares” foi 
resultado da pesquisa intitulada “Perspectivas de 
práticas de leitura literária em bibliotecas escolares: 
proposta de estratégias aplicadas ao Instituto Federal 
do Piauí - Campus Picos” e tem o intuito de servir 
como base para pesquisa, consulta e uso pelos 
profissionais bibliotecários e demais servidores das 

1 Apresentação  
do produto

Fonte: Banco de imagens Freepik.
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bibliotecas escolares, para que possam utilizar em suas 
respectivas bibliotecas, as atividades aqui propostas, 
de modo que possam se inspirar em desenvolver 
ações voltadas para o viés humanístico e social da 
Biblioteconomia, respeitando-se obviamente, as 
individualidades e necessidades da comunidade de 
usuários a que se destinam.

Portanto, o desenvolvimento deste produto foi pautado 
em sugerir variadas atividades de práticas de leitura 
a serem desenvolvidas em Bibliotecas Escolares, 
bem como na Biblioteca do IFPI - Campus Picos, e 
somado a isso, expor as experiências exitosas de 
bibliotecários de algumas das Unidades dos Institutos 
Federais do Piauí, com a sua respectiva comunidade 
escolar, bem como para a comunidade externa, de 
modo a proporcionar um contato mais dinâmico 
desses alunos com o universo literário, podendo 
desta forma, desenvolver suas aptidões para leitura, 
conhecer variados livros e autores, compartilhar 
aprendizados com seus colegas de classe e interagir 
diretamente com os bibliotecários e demais servidores 
da biblioteca a que estão vinculados.

Fonte: Banco de imagens Freepik.
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A leitura é ao mesmo tempo um ato libertador e de 
liberdade. Libertador, pois, constrói o leitor em sua 
essência, dando significado e preenchendo lacunas; 
de liberdade pois, é do leitor a decisão do que ler, 
de onde ler, de como ler, quando ler. É inegável a 
importância da leitura como uma prática social que 
carrega aspectos de fruição, descontração, alegria, 
criatividade e prazer, a leitura é necessária não 
apenas para a aquisição de conhecimentos, mas 
como lazer e formação cidadã.

Sendo assim, é imprescindível que as Bibliotecas em 
geral, e especificamente as Bibliotecas Escolares, 
possam expressar-se como um espaço destinado a 
mais do que consultas e pesquisas, mas sobretudo a 
ser um ambiente capacitado para acolher os alunos, 
possibilitando que tenham uma relação próxima 
com as obras literárias e tornem-se verdadeiramente 
leitores, detentores do direito de multiplicar seus 
conhecimentos sobre os livros e sobre a vida.

Esta pesquisa se destina especificamente aos alunos 
do Ensino Médio do IFPI, e por esta razão, a biblioteca 
será tratada como sendo uma “Biblioteca Escolar”.

Com isso, o objetivo maior da presente pesquisa e 
deste produto agora apresentado, é incentivar e 
promover a leitura como prática de suma importância 

2 Introdução
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na vida acadêmica e pessoal desses jovens alunos 
do Ensino Médio. Além dos produtos e serviços 
tradicionalmente prestados pelas Bibliotecas, estas 
podem ampliar suas atividades voltando-se para o 
desenvolvimento de ações nas quais haja uma maior 
promoção da leitura literária, a interação entre os 
alunos e a atuação do bibliotecário como mediador 
direto nesse processo de aprendizagem.

Fonte: Banco de imagens Freepik.
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3 Qual o objetivo do 
Projeto de Leitura?

“Toda leitura é culturalmente sagrada, na 
medida em que cultiva o pleno desenvolvimento 
de uma pessoa” (PERISSÉ, 2005, p. 5).

Através do projeto de leitura podemos evidenciar a 
importância da leitura e seus múltiplos benefícios 
para quem a torna um hábito, tornando-se, pois, um 
leitor. 

Fonte: Banco de imagens Freepik.
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Promover a valorização da 
leitura

Possibilitar a evolução do 
aluno, dentro e fora da 
escola

Despertar nos alunos o 
prazer pela leitura

Promover o debate de opi-
niões e pensamentos entre 
os alunos

Potencializar as 
capacidades intelectual, 
comunicativa, criativa, 
reflexiva, etc., dos alunos

Possibilitar que os alunos 
conheçam os diferentes 
tipos de leitura e seus 
respectivos objetivos

Contribuir para a 
formação como estudante, 
mas também como 
cidadão participante da 
sociedade na qual está 
inserido

Promover o trabalho 
conjunto de gestores, 
docentes, equipe 
pedagógica e 
bibliotecários, visando a 
promoção da leitura

Propiciar a melhora na 
interpretação de textos, 
aumentando a capacidade 
de argumentação 
e formulação de 
julgamentos e críticas

Despertar nos alunos suas 
emoções, sentimentos, 
sonhos e experiências de 
vida, estimulando neles a 
interligação da leitura com 
suas realidades

Melhorar o vocabulário, a 
escrita, a produção textual, 
o raciocínio e a relação 
com os outros indivíduos

Estimular e melhorar 
o hábito de leitura nos 
alunos

Propiciar a formação de 
leitores assíduos

Promover o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional dos alunos.

Objetivos dos Projetos de Leitura
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4 Orientações de como 
criar um projeto de 
incentivo à leitura

Título: deve indicar o tema central ou visão geral 
sobre o projeto e deve buscar chamar a atenção ou 
instigar a curiosidade das pessoas.

Duração do projeto: definir se a execução do 
projeto terá duração de apenas um dia, semanal, 
mensal, bimestral, trimestral, semestral ou durante 
todo o ano letivo.

Para a criação de projetos de 
leitura, recomenda-se seguir 
algumas orientações de 
modo a contemplar aspectos 
importantes para que se 
desenvolva um projeto relevante 
e se possa obter a conquista 
dos resultados esperados. As 
etapas não são obrigatórias, 
porém, são recomendadas, 
podendo-se utilizar todas ou somente algumas, a 
depender da realidade de cada biblioteca. São elas: 

Justificativa: deve-se justificar o porquê da escolha 
do projeto, como surgiu a ideia, mostrar sua 
relevância e quais as expectativas. 
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Metodologia: quais meios serão utilizados para a 
execução do projeto e definição de quais atividades 
serão desenvolvidas.

Cronograma: apresentação detalhada das 
etapas de realização de cada atividade e o tempo 
necessário.

Culminância: refere-se ao momento de encerramento 
do projeto, podendo ser na forma de: palestra, 
peça teatral, dança, apresentação, etc. (opcional, a 
depender do estilo do projeto).

Recursos humanos e materiais: definir quantas 
e quais pessoas serão necessárias para trabalhar 
no projeto, e quais os materiais necessários, como: 
livros, revistas, papel, pincel, cartazes, etc.

Avaliação: acompanhar o comportamento e 
desempenho dos alunos, durante o desenvolvimento 
do projeto.

Referências bibliográficas: mostra a bibliografia 
utilizada para a elaboração do projeto e as que 
serão utilizadas nas atividades.

Objetivos: descrever detalhadamente as metas e os 
resultados que se pretende alcançar. Pode ter um 
objetivo geral (foco principal) e objetivos específicos 
(no máximo, cinco).
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5 Sugestões de práticas 
de leitura nas  
bibliotecas escolares

Os projetos de leitura têm como finalidade desenvolver 
e aplicar variadas práticas de leitura, no que concerne 
à realização de atividades que estejam voltadas para 
a leitura literária e suas inúmeras abordagens. Abaixo 
apresentam-se algumas sugestões que podem ser 
utilizadas nas Bibliotecas Escolares:

É uma atividade constante de leitura e possibilita 
trocas entre alunos, professores, bibliotecários 
e familiares, na qual o aluno terá um prazo 
determinado para realizar a leitura - na escola 
ou em casa - e em uma data marcada, haverá 
o encontro, no qual os alunos apresentarão uma 
reflexão sobre o material lido. A escola poderá 
fornecer uma lista com os temas que serão 
trabalhados no ano letivo, e os alunos podem 
escolher livremente o livro correspondente ao 
tema de seu interesse.

Círculo da leitura
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Essa atividade é utilizada após a leitura dos livros, 
na qual os alunos são estimulados a produzir 
textos, ou poesias, a partir da interpretação que 
fizeram dos livros e dos elementos que mais lhe 
chamaram a atenção. Resultando na ativação 
da escrita, da imaginação e da criação de seus 
próprios textos.

Nesta atividade, o objetivo é produzir desenhos 
ou colagens que representam cenários ou o 
visual das personagens, de modo a trabalhar 
a criatividade e as diferentes visões de mundo 
dos alunos. A ilustração pode ser feita em casa 
e a cada capítulo do livro os desenhos são 
apresentados para toda a turma, na qual os 
alunos irão explicar os motivos que os fizeram 
escolher determinados trechos ou personagens 
do livro. Essa atividade estimula a criatividade, 
imaginação e a reflexão dos alunos, sobre as 
mais diferentes histórias.

Produção textual

Como eu percebo o livro
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Nesta atividade, o livro escolhido será comparado 
com a sua versão em filme. Após o aluno realizar 
a leitura, o filme pode ser exibido, e dar-se início a 
um debate sobre a diferença de linguagens, sobre 
a fisionomia das personagens e características 
do cenário, sobre a apresentação do enredo em 
ambas as formas – comparando o imaginário 
com a adaptação fílmica. Como exemplos de 
temas: sagas adolescentes, clássicos da literatura 
nacional, filmes que viraram livros, etc.

Os alunos podem fazer suas próprias adaptações 
dos livros escolhidos, transformando-os em 
uma peça de teatro ou em um trailer de filme. 
Essa atividade além de motivar a prática da 
leitura, trabalha diferentes temáticas, e estimula 
a criatividade e interação entre os alunos. O 
resultado pode ser apresentado em um show de 
talentos ou ainda em um evento que conte com 
a presença dos professores, bibliotecários e de 
outras turmas da escola.

Esse livro é um filme

História além das páginas
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Refere-se à criação de um grupo de leitores que 
se reúnem para ler e discutir um determinado 
texto/livro. Sugere-se que a biblioteca reserve 
um espaço exclusivo e devidamente ambientado 
para os encontros de leitura e discussão dos 
textos escolhidos pelos grupos. Esta ação deve 
proporcionar a liberdade de escolha do leitor, 
possibilitando ao mesmo, o contato com diversas 
atividades e narrativas, como o teatro, a música, 
o cinema, etc. O clube tem como intenção 
não somente propor leitura, mas compartilhar 
experiências de diversas narrativas.

Dentro do Clube de Leitura, podem ser 
desenvolvidas várias atividades, como:

Feira de literatura: o objetivo é fazer com que o 
aluno compre um livro do gosto dele ou troque 
entre os amigos de sala. Esse projeto ajuda os 
alunos a encontrarem novos livros e conhecerem 
variados gêneros literários para a realização 
da leitura, visto que terão contato com obras 
oriundas de várias livrarias e sebos;

Exibição de filmes: pode-se escolher filmes 
que sejam compatíveis com os temas que serão 
trabalhados durante o ano letivo na escola, e após 
a exibição do filme, destaca-se o tema assistido, 
discutindo-se sobre as diversas impressões e 
opiniões, podendo-se até mesmo convidar um 
especialista no assunto para realizar comentários 
e repassar seus conhecimentos para os alunos;

Clube de leitura
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Oficinas de leitura: fomenta a cultura, a leitura 
e as interpretações textuais diversas, por meio de 
narrativas, roda de histórias, dramatizações de 
produções literárias e artísticas;

Conto dramatizado: além de contar história, 
possibilita adaptá-la para o teatro, com a 
participação direta de atores, marionetes, 
bonecos de pano, além da dramatização atraves 
da dança e música;

Encontros com escritores: promove a 
aproximação entre leitor-autor e podem ser 
realizados com lançamentos de livros, sessões de 
autógrafos, conversas informais e debates sobre 
os livros do escritor convidado;

Lançamentos de livros: promovem a divulgação 
de livros publicados recentemente, podendo ser 
sobre os temas de maior interesse do público 
jovem - os best-sellers juvenis - sendo comumente 
realizada com a presença do autor, para que ele 
distribua autógrafos.

Banca de troca-troca de gibis: reúne determinado 
grupo de alunos, geralmente, da mesma faixa 
etária de idade, para a troca de materiais 
específicos, como livros, revistas em quadrinhos, 
etc.
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Parâmetros para organização da oficina:

Definição: vídeoblogs são páginas na internet 
nas quais determinada pessoa (vlogueiro) 
compartilha, em formato de vídeo, experiências 
pessoais, podendo ser apresentado por uma ou 
várias pessoas (ALVES; SILVA, 2016).

Público-alvo: adolescentes do Ensino Médio.

Oficina organizada pelo bibliotecário.

Formação da equipe: professor de literatura 
(roteirização) e outros professores (captura de 
vídeo, edição e divulgação).

Os vídeos serão postados na mídia social 
“YouTube”.

A equipe de bibliotecário e professores deverá se 
reunir, antes de iniciar a Oficina.

Recomendação: seis alunos por professor, se 
o projeto contar com quatro professores e um 
bibliotecário (Ex: uma turma com 30 alunos).

Período de instruções: deverá ser feito não 
somente com aulas expositivas, mas com a 
produção de vídeos experimentais.

Sugestão: as orientações podem ser realizadas 
em encontros semanais com a duração de até 
quatro horas.

1ª etapa: roteirização (resumir o filme em 
poucas frases; definir personagens, locais e 
trama; definir cenas, diálogos e ações).

Oficina de Vlogs
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2ª etapa: encenação (produção do vídeo; 
escolha do figurino, espaço físico, iluminação, 
acústica e captura de vídeo).

3ª etapa: edição dos vídeos (aprender sobre 
upload de vídeos para Youtube, sistema de 
avaliação de vídeos e comentários, divulgação 
do vlog e engajamento dos fãs).

Período de produção: ocorrerá a produção dos 
vídeos até o encerramento da Oficina.

1ª etapa: decisão do tema do vlog (Ex: leitura 
de um livro).

2ª etapa: o livro será dividido em partes e 
várias equipes de leitura (duplas) irão relatar 
suas opiniões, na frente das câmeras, sobre o 
material lido.

Sugestão: em um único encontro, todos os 
vídeos podem ser gravados e preparados 
para serem postados no YouTube durante a 
semana.

É preciso planejar o número de vídeos que 
será produzido até o encerramento do projeto.

Roteirização: elaborar o roteiro de cada 
vídeo; as falas do vlogueiro; escolher os efeitos 
audiovisuais; trilhas sonoras etc.

Captura: preparação do cenário; escolha do 
local; organização da mesa e cadeiras; utilizar 
câmera filmadora e microfone.

Edição de vídeo: será feita a disposição de todos 
os clipes gravados; cortar partes indesejadas; 
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Fonte: Banco de imagens Freepik.

finalização com efeitos audiovisuais e trilha 
sonora.

Orientação: utilização de programas gratuitos e 
de licença livre. Assim como, ao final de cada 
vídeo, expor os créditos, ou seja, o nome de todos 
os participantes envolvidos no vídeo.

Divulgação: os alunos deverão postar os vídeos 
no YouTube, trabalhar para atrair seguidores e 
monitorar o engajamento dos fãs.

Fim do vlog: deverá ser marcado com a exibição 
de um vídeo.

Sugestão: prevê-se a duração de um ano letivo 
para o projeto.
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6 Projetos de leitura 
nas bibliotecas 
dos IFPI

A seguir serão descritas, ações exitosas de práticas de 
leitura, que já foram desenvolvidas e aplicadas em 
algumas bibliotecas escolares de Institutos Federais 
do Piauí, e que obtiveram resultados positivos e 
satisfatória aceitação tanto por parte dos gestores, 
como dos docentes e especialmente dos discentes 
da comunidade escolar, público-alvo a quem se 
destinam os projetos de leitura.

A cada ano é trabalhada uma temática com 
mesas redondas (tem a participação de 
palestrantes convidados, servidores e discentes), 
teatro, música, dança, cinema e declamações de 
poesias. O intuito do projeto é tornar os discentes 
os protagonistas nos debates e atividades. As 
bibliotecárias são as mediadoras da informação 
e das ideias. A seguir os temas trabalhados em 
cada edição:

I Edição: A vida e a obra de Vinicius de Moraes

II Edição: A ditadura militar no Brasil

“Café literário” (público interno e externo) 
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“Semana do livro e 
da biblioteca” 

(público externo) 

III Edição: A importância da mulher negra 
na literatura brasileira: uma homenagem 
a escrava Esperança Garcia e Drummond 
Simplesmentementementemente

IV Edição: Encontro com o Cordel

Campus de realização: IFPI - Paulistana

Este ano será realizada a primeira edição (com o 
título: A Biblioteca do Campus Paulistana abrindo 
as portas para a comunidade paulistanense) do 
projeto voltado para o público externo. O foco 
serão os discentes das escolas públicas do ensino 
fundamental da 5ª a 9ª séries. Os alunos serão 
convidados uma turma de cada série, e de um 
colégio diferente, para visitarem a biblioteca, 
uma vez que as escolas públicas e privadas da 
cidade de Paulistana não possuem biblioteca. Os 
discentes terão histórias lidas e contadas pelos 
discentes do Campus (que farão uma dinâmica 
de perguntas sobre o entendimento da leitura), 
terá dramatização de livros e música. Todas essas 
atividades serão desenvolvidas na biblioteca, 
mantendo o funcionamento normal para que os 
convidados possam vivenciar a rotina diária da 
biblioteca.

Campus de realização: IFPI - Paulistana
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Esse projeto foi implementado, visando amenizar 
a dispersão e a falta de concentração dos 
usuários da biblioteca no momento de estudo. 
O projeto consiste em tocar músicas: clássicas 
(consideradas relevantes na concentração dos 
estudos) e instrumentais. As músicas são tocadas 
uma vez na semana, em dias aleatórios. Foi 
realizado um questionário sobre o projeto e o 
resultado demonstrou uma grande aceitação 
da ideia por parte dos usuários. O projeto 
fora publicado na revista RBBD com o título: 
Biblioteca, Estudo, Música e Concentração: 
uma combinação possível.

Campus de realização: IFPI - Paulistana

O concurso de poesias tem objetivo de fomentar 
a leitura e produção literária de servidores e 
alunos, em especial o corpo discente, a expressar 
suas habilidades para poesias, favorecendo 
a integração e sociabilidade promovida pela 
literatura. As inscrições estão abertas para todos 
os estudantes, servidores efetivos e terceirizados 
do Campus São João do Piauí. Cada pessoa 
poderá inscrever até 02 (duas) poesias. A 
inscrição é gratuita. As poesias só poderão 
ter uma autoria, não aceitando coautoria em 

“Música na biblioteca”

“Concurso de poesias”
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Projeto que visa reunir leitores – internos e 
externos ao IFPI – para leitura de livros com temas 
específicos e posterior troca de experiências 
e debates acerca do tema/livro selecionado. 
O Clube do Livro também busca fornecer um 
ambiente propício para a discussão de temas 
atuais com base na literatura (romances, contos, 
poesias, etc.), incentivo à leitura e a produção 
textual focada em resenhas literárias simples dos 
livros a serem lidos. O objetivo geral do Clube 
do Livro é o de possibilitar discussões acerca de 
temas variados e atuais a partir da literatura e 
visa incentivar o hábito da leitura, possibilitar o 
diálogo com pessoas de opiniões diferentes e 
contribuir para o conhecimento de novos livros e 

“Clube do livro”

hipótese alguma. A inscrição e a entrega das 
poesias deverão ser feitas na Biblioteca Maria 
Aparecida Reis de Moura “Cidinha” do Campus 
São João do Piauí. Os alunos, servidores efetivos 
e terceirizados, deverão apresentar identidade ou 
carteira de identificação da instituição, no ato da 
inscrição. O tema do concurso de poesias é livre. 
A premiação será: 1º Lugar: Um kit contendo 
um livro, uma agenda, um estojo completo, mais 
a quantia de R$ 100,00 reais; 2º Lugar: Uma 
agenda, mais a quantia de R$ 80,00 reais; e 3º 
Lugar: Um estojo completo, mais a quantia de R$ 
50,00 reais. 

Campus de realização: IFPI – São João do Piauí
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autores nacionais e internacionais. 

A metodologia seguirá o cronograma do projeto, 
o qual será dividido da seguinte maneira: 
Primeira etapa: o Clube do Livro será divulgado 
e em seguida serão abertas as inscrições para 
alunos, servidores e comunidade externa; 
Segunda etapa: Serão realizados encontros 
(por grupo) no decorrer de quatro meses para 
apresentação do grupo participante, oficina sobre 
resenha literária, escolha do tema/livro, debate 
do tema/livro escolhido e entrega da resenha e 
encontro com todos os grupos para finalização 
do projeto. Terceira etapa: criação de um livro/
cartilha para divulgação do projeto. Este livro 
será composto pelas resenhas literárias escritas 
pelos participantes. Os encontros acontecerão na 
Casa da Leitura do Campus Floriano Cada grupo 
será acompanhado por um docente ou técnico 
componente do projeto.

Campus de realização: IFPI – Floriano

O projeto “Encontros transversais: leituras, 
debates e discussões” têm como objetivo 
abordar diferentes temáticas, tendo por base os 
temas transversais propostos pelos PCNs como: 
Ética, Meio Ambiente, Educação Sexual, Saúde, 
Cidadania, entre outros. Através dos diferentes 
gêneros textuais, a saber: conto, poesias, 

“Encontros transversais: 
leituras, debates e discussões”
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crônicas, músicas, fotografias, charges, filmes, 
documentários, que compõem o acervo da 
Biblioteca e Casa da Leitura do IFPI – Campus 
Floriano. Cada encontro parte de um debate em 
torno de determinado tema, avança pela leitura 
sobre o tema abordado, discussão e reflexão do 
assunto, produção das atividades, divulgação 
da produção e avaliação do encontro. O projeto 
estará aberto para o número máximo de 30 
participantes, com duração de 3 meses, e contará 
com uma carga horária de 8 horas semanais. Os 
encontros acontecerão na Casa da Leitura, IFPI – 
Campus Floriano.

Metodologia de execução: Discussão em 
grupo; Exposição de vídeos, slides, filmes e/
ou documentários; Leitura de texto; Debate dos 
assuntos; Roda de conversa; Música; dinâmicas 
de acordo com o tema abordado; produção de 
textos e exposição dos trabalhos produzidos. A 
avaliação do projeto durante a execução será: as 
formas avaliativas do curso adotarão os seguintes 
procedimentos: participação nas discussões, 
interação com o grupo, frequência, com 
cumprimento mínimo da carga horária do curso, 
realização das atividades propostas, apresentação 
dos trabalhos produzidos. Ao final do curso será 
exigido a produção de portfólio, como atividade 
avaliativa individual dos participantes do curso. 
A periodicidade de aplicação dos procedimentos 
avaliativos será contínua, ao longo do curso, 
isto é, a cada encontro poderá ser solicitada a 
execução de um dos procedimentos descritos 
acima.

Campus de realização: IFPI – Floriano
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Programa sistemático de 
incentivo à leitura

A biblioteca do Campus Teresina Zona Sul 
implantou um programa sistemático de atividades 
voltadas para o incentivo à leitura atuando em 
parceria com os professores, na valorização 
da biblioteca e incentivando alunos quanto 
à utilização do espaço para leitura, estudo e 
pesquisa.

O projeto “A Biblioteca Professor José Gomes 
Campos como espaço de incentivo à leitura”: 
beneficiou alunos e servidores que participaram 
de bate papo com escritores piauienses, feira 
de troca de livros e homenagem aos alunos que 
mais retiraram livros emprestados na biblioteca 
em 2017;

Alunos do IFPI Teresina Zona Sul fazem lançamento 
da Revista “Todo mundo é um leitor...”: foi realizado 
na Biblioteca Professor José Gomes Campos do 
IFPI Campus Teresina Zona Sul, o lançamento da 
Revista “Todo mundo é um leitor...” pelos alunos 
Matheus Apunucena da Costa, Pedro Victor da 
Silva Lima e Wesley Santos da Silva, do curso 
Técnico Integrado em Saneamento Ambiental. A 
revista reuniu 5 capítulos que aborda a biblioteca 
e os servidores que trabalham no ambiente, 
focando principalmente o Bibliotecário;

Campanha de Preservação do acervo da 
Biblioteca Professor José Gomes Campos: 
constituiu em exposição de obras danificadas, 
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marcadores de páginas com dicas de preservação 
e conservação do livro e orientações aos usuários 
sobre como utilizar apropriadamente os materiais 
para preservá-los e quais os riscos mais comuns 
decorrentes de atividades inadequadas;

Estudantes da Escola Municipal Petrônio Portela, 
situada na Zona rural de Nazária-PI estiveram 
na Biblioteca Professor José Gomes Campos: 
cerca de 37 alunos, juntamente com professores 
tiveram a oportunidade de conhecer o espaço 
da Biblioteca, como também, orientações da 
importância do ato de ler e os cuidados que 
devem ser tomados com o livro;

Lançamento do livro de poesias “Mar Grave” 
escrito por nossa Servidora Renata Flávia;

A Biblioteca Professor José Gomes Campos, 
pertencente ao campus Teresina Sul promoveu 
a “Semana Nacional do Livro e da Biblioteca”: 
o evento tem como objetivos conscientizar a 
comunidade acadêmica sobre a importância da 
Biblioteca para o processo de formação do aluno, 
nos aspectos críticos, estéticos e educacionais, 
assim como, estimular a criatividade, a livre 
expressão e a formação humana como 
complemento da formação escolar;

O projeto intitulado “Vamos Brincar de Ler?”: 
teve como objetivo o incentivo da prática da 
leitura e o exercício da cidadania, desenvolvendo 
um processo de inclusão social;
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O projeto “Biblioteca, Meio Ambiente e  
Sustentabilidade”: teve como objetivo, mostrar a 
exposição de uma biblioteca equipada a partir 
da reutilização de materiais descartáveis: papéis, 
vidros, plásticos, metais, pallets, objetos como 
pneus, garrafas pet, armários, estantes, mesas, 
pufes, produzidos a partir desses materiais. Bem 
como, oficina de preservação do meio ambiente.

Campus de realização: IFPI – Teresina Zona Sul

O projeto tem como atividade central o 
incentivo à leitura dos clássicos e as rodas de 
leitura, momento em que os alunos se reúnem 
para ler e comentar as leituras feitas, sob a 
coordenação de um mediador. Os profissionais 
que coordenam o projeto são: bibliotecário, 
técnico em assuntos educacionais e pedagogo. 
Realizado quinzenalmente no interior da 
biblioteca. A metodologia do projeto: 1ª etapa: 
Definição das obras a serem trabalhadas: para a 
escolha das obras literárias a serem estudadas, 
realizamos uma pesquisa entre os alunos do 
Campus Campo Maior para verificar quais, 
dentre as 20 obras indicadas, seriam mais 
interesse para a comunidade (escolheram 8 
obras); 2ª etapa: depois da escolha das obras, 
divulgamos por meio dos murais da escola os 
livros que seriam trabalhados durante o projeto; 
3ª etapa: estabelecimento do cronograma para 
os encontros, a fim de proporcionar tempo hábil 

“O prazer de ler e conhecer”
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para leitura das obras, encontros quinzenais, 
com discussão de uma obra a cada encontro, um 
pela manhã outro a tarde.

Desenvolvimento: os encontros com uma média 
de 30 participantes, já com uma obra literária 
pré definida, inicia cada roda de leitura com 
o coordenador do projeto abrindo o encontro 
e falando sobre a obra a ser estudada e sua 
importância no cenário da literatura brasileira, 
situando a obra no contexto histórico, social, 
cultural e estético dos livros. Depois dessa 
intervenção inicial do coordenador, os alunos 
começam suas falas, relatando a opinião sobre 
a obra, trechos favoritos, estilo de linguagem, 
aproximação do tema com a realidade, 
trazendo para o grupo suas dúvidas, alegrias e 
entendimentos sobre a obra. Para minimizar os 
obstáculos à compreensão das obras adotou-se 
a seguinte estratégia: decoração do ambiente 
com cartazes e frases da obra em questão; 
leitura de trechos das obras, seguida de debates, 
dramatizações; distribuição de fragmentos 
retirados da obra com o objetivo de estimular a 
imaginação e a discussão sobre cada trecho além 
de promover a interação coletiva sobre o texto.

Campus de realização: IFPI – Campo Maior
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Escolhemos alguma escola pública e trabalhando 
em conjunto com as professoras, atendemos em 
torno de 200 crianças, da alfabetização à 5ª série, 
com diversas atividades: hora do conto, fantoche, 
filmes, vídeos, atividades lúdicas diversas. Com o 
objetivo de mostrar a essas crianças que o contato 
com os livros e com o universo da leitura pode 
ser doce e desse modo incentivá-las ao hábito da 
leitura. 

Campus de realização: IFPI – Campo Maior

“Doce leitura”

Fonte: Banco de imagens Freepik.
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7 Considerações finais

Com este produto, buscou-se evidenciar a importância 
do incentivo à leitura para a formação dos estudantes, 
de modo a dar o estímulo e suporte necessários para 
que se tornem verdadeiros leitores, e somado a isso, 
apresentam-se algumas orientações sobre o objetivo 
dos projetos de leitura e como estes devem ser 
produzidos para uma melhor eficácia. Pretendeu-se 
também reunir em um único documento, sugestões 
de práticas de leitura que podem ser desenvolvidas 
nas Bibliotecas Escolares, que atendam ao público 
jovem de adolescentes, e seguidamente, apresentou-
se os projetos de leitura que já são desenvolvidos 
por algumas Bibliotecas dos Institutos Federais do 
Piauí, de modo a servir como base e exemplo para 
as demais Unidades dos IF do Piauí que ainda não 
os realizam, ou mesmo para outras localidades, 
respeitando-se as necessidades e peculiaridades de 
cada biblioteca.
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