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 “Lemos para descobrir significados.  

Escrevemos para transmitir ideias”. 

Carol Kuhlthau (2002) 
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Iniciais do Ensino Fundamental. 2015. 55 Fls. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 

 

RESUMO 

 

Este trabalho aborda o uso da biblioteca escolar para formação de leitores nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa tem caráter bibliográfico, na busca de 
compreender a importância da leitura na formação da criança e sua relação 
pedagógica com a biblioteca escolar. Utiliza apontamentos sobre uma das principais 
estratégias de aproximação da leitura, como é a atividade de contação de histórias. 
O texto está divido em três capítulos, o primeiro descreve sucintamente a história da 
Biblioteca no mundo e, posteriormente, seus avanços históricos no Brasil, bem como 
sua relação com as leis disponíveis para a biblioteca, seu uso nas escolas, os 
profissionais e sua atuação, a partir da década de 90. O segundo propõe fazer uma 
reflexão sobre a analogia pedagógica existente entre biblioteca e escola, de forma a 
envolver documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (1997), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
(1998), entre outros, na discussão de leitura não apenas como decodificação para 
sim na busca de autonomia pelo indivíduo. Nesse contexto, o último capítulo analisa 
a importância do acesso aos livros e das fontes de informações, disponíveis 
principalmente na Biblioteca Escolar, para as crianças dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (dos seis aos dez anos), pois é nessa iniciação escolar que há a 
junção entre biblioteca e atividades pedagógicas, o que pode trazer benefícios 
inestimáveis para formar o aluno tanto no aspecto intelectual, emocional quanto 
social.  
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SILVA, Ana Carolina. The school library and the reader's formation in Years 

Elementary School Initials. 2015. 55 sheets. Work Completion of course (Diploma 

in Education ) - University of Londrina, Londrina, 2015 . 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the use of the school library to form readers in Years 
Elementary School Initials. Research has bibliographical, seeking to understand the 
importance of reading in a child's education and their pedagogical relationship with a 
school library. Uses notes on one of the main approach strategies of reading, as is 
the story-activity histories. O text is divided into three chapters, the first outlines the 
history of the library in the world and, later, its historic advances in Brazil and their 
relation to the laws available to the library, its use in schools, professionals and its 
activities, from the decade of 90. The second proposes a reflection on the existing 
pedagogical analogy between library and school in order to involve official 
documents such as the National Curriculum Standards of Portuguese Language 
(1997), the National Curriculum Guidelines for Primary Schools (1998), among 
others, in reading discussion not only as decoding for rather in search of autonomy 
for the individual. In this context, the last chapter analyzes the importance of access 
to books and information sources available mainly in the school library to children 
from Years Elementary School Initial (from six to ten years) as it is at that school 
initiation that there is junction between library and educational activities, which can 
bring invaluable benefits to train students both the intellectual aspect, emotional and 
social. 
 

 

Keywords: School library. Training Reader. Reading. Early Years.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática dessa pesquisa justifica-se a partir do interesse em 

compreender a relação pedagógica entre a escola e biblioteca escolar no percurso 

de formar o leitor nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

A importância dessa relação se valida o uso da biblioteca escolar 

pelos alunos de forma não autoritária e nem apenas para a busca de informações 

específicas, seu uso por todos e com atividades de livre acesso aos livros e à 

pesquisa, na busca promover a formação de leitores autônomos e conscientes de 

que a biblioteca escolar é mais uma possibilidade para ampliar a aprendizagem. 

No que diz respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa do tipo bibliográfica, partindo de leituras e análises de textos, que 

contribuíram para o resultado do estudo. Conforme Lima, Mioto (2007)  

 
a pesquisa bibliográfica tem sido utilizada com grande frequência em 
estudos exploratórios ou descritivos casos em que o objeto de estudo 
proposto é pouco estudado, tornando difícil a formulação de hipóteses 
precisas e operacionalizáveis. A sua indicação para esses estudos 
relaciona-se ao fato de a aproximação com o objeto ser dada a partir de 
fontes bibliográficas. Portanto, a pesquisa bibliográfica possibilita um amplo 
alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos 
em inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor 
definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto 
(apud GIL, 1994). 
 

Dessa forma, a análise foi feita por meio de pesquisas em artigos, 

documentos e leis que abordam de forma expressiva a biblioteca e a escola, assim, 

verificou-se que há pouco material específico disponível entre a articulação 

pedagógica da sala de aula e biblioteca escolar.  

Nesse sentido, a questão norteadora desse trabalho de pesquisa 

refere-se a: Como se procede a relação pedagógica entre a Biblioteca Escolar e a 

formação do leitor nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?  

Para discussão da temática, o presente trabalho está subdivido em 

três capítulos: o primeiro, “Surgimento da Biblioteca na História da Humanidade” que 

trata de forma pontual e concisa a história da biblioteca. Até o século XVII, com o 

objetivo de ser o local para o estoque dos registros socialmente acumulados e que 

posteriormente, vai se ampliar a um local de livre acesso a todos, ganhando espaço 

nas escolas. Além disso, documentos oficiais que acompanham a história da 
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biblioteca escolar no Brasil, como a UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura) o IFLA (Federação Internacional de Associações 

de Bibliotecários e Instituições) que propuseram diretrizes para esse avanço, entre 

outras instâncias e a Lei 12.244 que institui que todas as escolas tenham bibliotecas 

até o ano de 2010, todavia que não há ações para a efetivação desta.  

O segundo, “A relação entre a biblioteca e a escola”, destaca que 

por mais que haja pessoas qualificadas na instituição escolar, sem uma união de 

objetivos e ações conjuntas entre sala de aula e a biblioteca escolar não há efetiva 

apropriação do saber pelo aluno, ou seja, atividades isoladas apenas para busca e 

cópia de algum material a ser localizado não formam um aluno leitor. Nesse 

contexto, uma sala repleta de livros não caracteriza que irá formar leitores. A 

biblioteca escolar contempla duas funções, sendo a primeira a educativa que 

promove um reforço ao aluno e ao professor. A outra é a função cultural, que detém 

múltiplas possibilidades de leitura. Ainda para destaque da relação pedagógica, 

documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa de 1997 (PCN); as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 1998; o Plano Nacional de Educação do ano de 2000 e sua 

segunda conferência no ano de 2010 (PNE) são fonte de análise para validação do 

currículo escolar. 

O terceiro e último capítulo apresenta as “Contribuições da 

Biblioteca Escolar na formação da criança leitora nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental” caracterizando a criança dos Anos Iniciais (06 a 10 anos) com base 

nos estágios de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, inicialmente 

dependentes, mas que, pouco a pouco, tornam-se mais autônomas. As 

transformações cognitivas ocorrem devida estratégias de ensino, atividades e 

aproximação da criança com a biblioteca escolar. De forma que a principal atividade 

a ser realizada para essa faixa etária é a contação de histórias que estimula a 

imaginação e fomenta o desejo de ser leitor e após o letramento, deve-se deixar que 

as crianças escolham seus próprios livros, para tornarem-se leitores autônomos. 

Espera-se assim, com esse estudo, contribuir com o professor do 

ensino fundamental, no que diz respeito à relação pedagógica entre biblioteca e 

escola, levando-o a refletir a respeito  da importância da biblioteca escolar na 

formação do leitor com autonomia, nos Anos Iniciais. 
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2 A BIBLIOTECA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DO LEITOR NOS ANOS INICIAIS 

 

2.1 Surgimento da Biblioteca na História da Humanidade  

 

A oralidade desde os primórdios da humanidade fez-se necessária 

para a comunicação entre os indivíduos, os signos em decorrente desenvolvimento 

passam a ser descritos com significados constantes e, consequentemente, houve 

necessidade de se criar a escrita, de maneira que:  

o homem, através dos tempos, vem buscando comunicar-se com gestos, 
expressões e com a fala. A escrita tem origem no momento em que o 
homem aprende a comunicar seus pensamentos e sentimentos por meio de 
signos. Signos que sejam compreensíveis por outros homens que possuem 
ideias sobre como funciona esse sistema de comunicação” (BARBOSA, 
1990, p.34). 

 

A história da escrita e das formas de registro é semelhante à história 

das bibliotecas, uma vez que é através do registro e da escrita que são compostos 

os livros em suas diferentes especificidades. Desta maneira, as escrita permitiu o 

registro da memória, veiculação de ideias, contribuindo para a ampliação do 

conhecimento e consequentemente do registro dos diferentes domínios do saber 

que gera até hoje o avanço das tecnologias. 

Barbosa (1990, p. 35) considera que o passo decisivo para o 

completo desenvolvimento da escrita foi dado pelos sumérios de maneira que: 

o primeiro registro que conhece é uma pequena lápide, encontrada nos 
alicerces de um templo em Al Ubaid. O construtor do templo escreveu nela 
o nome de rei. Esse rei pertenceu a uma dinastia entre 3150 e 3000 a.C. 
(BARBOSA, 1990, p.35). 
 

Dessa maneira a escrita, conforme Bajard (1994, p. 16), “transforma 

a própria prática da linguagem”, considerando que a pintura foi um antecedente da 

escrita, todavia inicialmente com princípios estéticos que posteriormente passaram a 

transmitir e comunicar ideias, sendo utilizados como símbolos para identificação de 

uma pessoa ou objeto. 

Nessa perspectiva, “a mais primitiva escrita sumeriana era 

ideográfica, isto é, composta de sinais que representavam ideias e não palavras” 

(BARBOSA, 1990, p. 35). Assim, os sinais representativos eram referentes aos 

significados e não à representação por palavras.  
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Segundo Barbosa (1990), a escrita surge acompanhada de um 

notável desenvolvimento das artes, do governo, do comércio, da agricultura, da 

manufatura, dos transportes, tudo se encaminhando ao desenvolvimento de uma 

civilização.  

Assim, conforme Martins (1996) o que caracteriza as bibliotecas da 

Antiguidade é a sua constituição com tabletas de argila, ou posteriormente, com 

rolos de papiro e pergaminho: o manuscrito enrolado se mantém até os anos 300. 

Contudo, a relação entre comunicação, artes e signos propiciam o 

processo de acumulação de saber e o desenvolvimento da escrita como um padrão 

para a interpretação linguística entre os homens, assim 

a utilização da escrita para o registro do saber produzido pelo homem é 
acompanhada por uma transformação gradativa nos mecanismos de 
transmissão do conhecimento. Inicia-se então um processo de acumulação 
do saber, gerando a possibilidade de criação de conhecimentos novos a 
partir do acervo já disponível (BARBOSA, 1990, p.33). 

 

Percebendo esse desenvolvimento como um processo de adaptação 

do homem em relação à criação dos signos, essa evolução se faz necessária para 

compreender a importância da língua escrita, de maneira a relacionar a língua 

falada, a criação dos livros e surgimento das bibliotecas no mundo.  Como por 

exemplo, uma das bibliotecas da Antiguidade, a Biblioteca de Alexandria: 

Entretanto, a mais famosa de todas as bibliotecas egípcias, e com certeza a 
mais famosa de toda a Antiguidade, foi a de Alexandria, em que se diz 
terem existido mais de setecentos mil volumes. A biblioteca de Alexandria 
era dividida em duas partes: quatrocentos mil volumes foram depositados 
num bairro da cidade chamado Buchium, as novas aquisições, que subiram, 
como foi dito, a trezentos outros mil volumes, formaram a biblioteca 
suplementar, num outro bairro, chamado Serápio (MARTINS, 1996, p.74-
75). 

  

Segundo Martins (1996) a biblioteca de Alexandria é igualmente 

célebre pelo número de seus incêndios históricos, o terceiro dos quais definitivos, 

possuindo a singularidade de manuscritos únicos e grande número de obras da 

Antiguidade que com ela desapareceram. 

Ainda conforme Martins (1996) o período em que o livro passa a ser 

indústria eminentemente monástica compreende a Idade Média, sendo mais que um 

simples trabalho de ordem material, assumindo foros de exercício espiritual. Sendo 

que 

a biblioteca foi assim, desde os seus primeiro dias até aos fins da Idade 
Média, o que seu nome etimologicamente, isto é, um depósito de livros, e 
mais o lugar onde se esconde o livro do que o lugar onde se procura fazê-lo 
circulá-lo ou perpetuá-lo (MARTINS,1996, p.71). 
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Mediante relação entre o surgimento das bibliotecas e os dias atuais 

é visível a mudança da importância entre ter/possuir livros como símbolo de poder e 

a perda deste estereótipo, que mesmo sendo um conceito errôneo passa, nos dias 

atuais, não ter tanto valor nas informações presentes nos livros e, 

consequentemente, na biblioteca escolar. 

Na Renascença, o livro tem uma maior visibilidade, tornando a 

biblioteca mais conhecida, todavia ainda seria um erudito ou um escritor que cuidava 

destes acervos, já que bibliotecas, museus e locais para guardar arquivos e 

documentos eram somente um local. 

Com o surgimento do livro impresso, a biblioteca também ganha uma 
existência própria. A partir do século XVII, surgiram as primeiras bibliotecas 
públicas, patrocinadas por mecenas (pessoas que patrocinavam artistas e 
escritores para obter prestígio). A abertura maciça das instituições, até 
então restritas ao grande público, como museus e bibliotecas, deu-se a 
partir da Revolução Francesa, que também foi o estopim para os ideais de 
uma educação pública laica e gratuita. A figura do bibliotecário começou a 
ganhar uma visibilidade social e a biblioteca passou a não ser mais o local 
do saber e conhecimento restrito, mas sim o local que deveria ser 
organizado de modo que todos pudessem ter acesso aos conteúdos que ela 
disponibilizasse (SÃO PAULO, História da biblioteca e do bibliotecário no 
mundo e no Brasil, p. 02). 

 

A biblioteca começa a ser pensada como um ambiente para todos, 

cuja finalidade, propõe o repasse de informações e não mais considerada como 

fonte de poder, sendo caracterizada como: 

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 e da leitura 
(CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p. 8). 

 

Desta forma, a biblioteca escolar vai aparecendo e ganhando 

espaço nas escolas, de maneira que a comunidade escolar percebe o valor da 

biblioteca escolar que atenda aos objetivos descritos acima. 

2.2 Bibliotecas Escolares no Brasil: um breve histórico  

 

No Brasil, a discussão envolvendo a necessidade da biblioteca, no 

sentido etimológico de coleção de livros, apropriadas as escolas, inicia-se, segundo 

Silva (2011), nos colégios religiosos, especialmente nos dos Jesuítas que aqui foram 
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chegando, em caráter peculiar no estado da Bahia por volta de 1549, chefiados por 

Manuel de Nóbrega. 

As bibliotecas escolares se desenvolvem, não tão somente a partir 

da chegada dos Jesuítas, sendo que no século XVII, outras ordens religiosas 

começam a chegar por aqui e introduzir seus colégios, assim como estruturar suas 

bibliotecas escolares com vistas a promover acervo adequado para seus usuários 

(SILVA, 2011, p. 491). 

Percebe-se, portanto, que a relação entre biblioteca escolar e o 

contexto escolar educativo esteve diretamente relacionada a uma instituição: a 

igreja. Uma vez, que suas propostas teóricas e metodológicas continham uma 

ideologia teológico-científica. 

Será a partir do século XIX e início do século XX que a biblioteca 

ganha uma nova configuração, ou seja, a ser pensada não apenas como depósito 

de livros ou tão somente no aspecto religioso e sim sendo pensada com 

características atuais, todavia a maioria em colégios privados. 

Na visão de Válio (1990, p.18), sobre o desenvolvimento das 

bibliotecas escolares, com metodologias contemporâneas: 

A criação destas, no sentido hoje entendido, começou a acontecer no país 
com a fundação das escolas normais. A primeira a ser criada foi a Biblioteca 
da Escola Normal Caetano de Campos, São Paulo, em 30 de junho de 
1980, em 16 de junho de 1894, inaugura-se a Biblioteca do Ginásio e do 
Estado da Capital. 
 

A biblioteca escolar, necessitando de mudanças para que seus 

principais objetivos instrucionais fossem atingidos sofreu reformas, sendo que Silva 

(2011, p. 495) considera que 

a biblioteca escolar, nas décadas de 30 e 40 do século XX está incluída no 
processo de reformas educacionais da época, principalmente construindo 
uma valorização educativa e de estímulo ao processo de ensino-
aprendizagem, tendo como finalidade prioritária a intensificação e o gosto 
pela leitura. 
 

Decorrente das reformas, discursos e ações relacionadas à 

biblioteca escolar no Brasil, verifica-se que é necessário inicialmente refletir sobre o 

problema da concepção de se ter apenas um acervo disponível na escola, ou seja, 

além do acervo e seus suportes documentais, a biblioteca escolar deve 
atender a uma intencionalidade política e social. A intencionalidade política 
e social está representada na disponibilização de serviços de aprendizagem 
e nos livros e recursos que permitam aos membros da comunidade escolar 
tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em 
diferentes suportes e meios de comunicação (UNESCO, 1999). 
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Assim, cabe à biblioteca escolar incentivar a leitura dos estudantes, 

aprimorando o uso das informações ali presentes e também em outros meios de 

comunicação de massa, organizando atividades dinamizadas e integradas ao 

currículo da escola. 

2.3 A Biblioteca Escolar  

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) foi fundada em 16 de novembro de 1945 com o objetivo de 

contribuir para a paz e segurança no mundo, mediante o estimulo à educação, 

reduzindo o analfabetismo e financiando a formação de professores. 

Mediante preocupação com o desenvolvimento da biblioteca escolar 

de qualidade a UNESCO em conjunto com a IFLA (Federação Internacional de 

Associações de Bibliotecários e Instituições) propuseram diretrizes para o progresso 

da biblioteca escolar, com o intuito de dar suporte e orientação à comunidade 

bibliotecária, de forma que no Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas 

fica claro que a biblioteca escolar é  

força viva para a educação, cultura e informação, e como agente essencial 
para a promoção da paz e do bem-estar espiritual através do pensamento 
dos homens e mulheres. Assim, a UNESCO encoraja as autoridades 
nacionais e locais a apoiar ativamente e a comprometerem-se no 
desenvolvimento das bibliotecas públicas (UNESCO, 1994). 

 
Segundo as diretrizes da IFLA a biblioteca escolar deve ser um 

ambiente estruturado e que promova uma trajetória de conquistas para os alunos, 

envolvendo a realidade destes e os objetivos da escola, de forma realizar a 

prospecção de novos projetos para incentivo à leitura e aproveitamento da biblioteca 

escolar, seja considerado que sua missão é desenvolver propensões para a 

aprendizagem do educando, significando que 

a biblioteca escolar proporciona informação e ideias fundamentais para 
sermos bem sucedidos na sociedade atual, baseada na informação e no 
conhecimento. A biblioteca escolar desenvolve nos estudantes 
competências para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a 
imaginação, permitindo-lhes tornarem-se cidadãos responsáveis (MACEDO; 
OLIVEIRA, 2005, p.04). 

  

A biblioteca escolar compreende um espaço intercultural, ou seja, 

com livros de romance, pesquisa, revistas, contos, poesias, entre outros, pois 

congrega várias áreas do conhecimento e seu acervo está disponível a todos os 

alunos e comunidade escolar o que caracteriza as diferentes personalidades e 
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necessidades dos indivíduos que frequentam este espaço, carecendo de um acervo 

amplo e equilibrado a usuários de todas as idades. 

De maneira a desenvolver a imaginação e a criticidade do 

pensamento humano e o interesse das crianças em ler um livro, a biblioteca escolar 

envolve a participação coletiva de todos os envolvidos para a formulação de 

objetivos e metas, bem como para garantir um bom aproveitamento do acervo que é 

disponibilizado à comunidade escolar.  

Para Macedo e Oliveira (2005, p.06) “a biblioteca escolar deve ter 

recursos financeiros adequados e contínuos para uma equipe treinada, materiais, 

tecnologias e instalações [apropriadas], e o acesso aos serviços deve ser gratuito”. 

Para que a biblioteca escolar possa ser um ambiente acolhedor aos 

alunos esta deve dispor de instalações físicas adequadas, recursos metodológicos 

que estimulem os alunos a realizar a leitura de livros, organização que facilite a 

procura dos mesmos, equipe capacitada que auxilie os leitores em suas dificuldades 

e que criem projetos participativos. 

O aluno precisa adquirir habilidades mentais e exercitar a linguagem oral, a 
negociação de um produto, a interpretação de fatos, a preparação de um 
seminário, e principalmente, a saber, como trabalhar em grupo. [...], a 
biblioteca escolar precisa ser um organismo inovador, criativo e dinâmico! 
(MACEDO, 2005, P.180). 

 

Conforme Amato e Garcia (1989, p.13) o estereótipo de que a 

“biblioteca é vista muitas vezes como um lugar em que são armazenados livros para 

leitura; um lugar destinado a alunos considerados indisciplinados” deve ser 

modificado, para que a ida à biblioteca por parte dos alunos seja agradável e não 

como algo repetitivo e forçado. Assim, é necessária que se insira nas crianças a 

percepção da diversidade cultural existente nas prateleiras, e que a leitura 

desenvolve múltiplas capacidades cognitivas, como a escrita e a interpretação. 

A biblioteca escolar é um espaço de estudo e construção do conhecimento, 
coopera com a dinâmica da escola, desperta interesse intelectual, favorece 
o enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito da leitura 
(CÔRTE; BANDEIRA, 2011, p.8). 

 
A biblioteca escolar é um espaço de apoio educacional, didático pedagógico 
e cultural. Atua como um elemento de ligação entre professor e aluno na 
elaboração das leituras e pesquisas, busca sempre uma melhor 
metodologia de transmissão do conhecimento com o propósito de e 
influenciar o gosto pela a leitura tornando o aluno mais conhecedor na 
realidade que se encontra (LEITE et al.,2013, p.07). 
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Ao contar com a biblioteca escolar, os alunos percebem a 

diversidade de contextos e temas que promovem seu interesse na leitura, 

desenvolvimento da interpretação e da consciência crítica, de forma que sendo a 

escola um espaço de aprendizagem permanente e de diversidade cultural, a 

biblioteca escolar é fundamental para auxiliar neste processo. 

Todavia, a biblioteca escolar não é realidade de todas as escolas do 

Brasil, o que influencia na aprendizagem das crianças, que mesmo não sabendo ler 

devem frequentar este ambiente para socialização das letras e com o mundo da 

leitura, sendo incentivada pelos profissionais da educação por meios de projetos 

pedagógicos que desenvolvam suas potencialidades máximas.  

  

2.4 PNBE e Lei para a Biblioteca Escolar no Brasil. 

 

O Plano Nacional para a Biblioteca Escolar (PNBE) surge para 

promover melhorias qualitativas nas bibliotecas escolares com foco no acesso à 

cultura e informação, de forma que 

em 1997 foi instituído, no MEC, o Programa Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE), com o objetivo de democratizar o acesso de alunos e professores à 
cultura, à informação e aos conhecimentos socialmente produzidos ao longo 
da história da humanidade. Desde então são distribuídos acervos formados 
por obras de referência, de literatura e de apoio à formação de professores 
às escolas do ensino fundamental. Esta foi a contribuição do MEC para o 
fomento à prática de leitura. Mas a mera distribuição de livros para criar e 
compor uma biblioteca na escola se mostrou pouco eficaz para atingir o 
objetivo de formar professores e alunos leitores (PORTAL MEC, Sítio SEB, 
2013). 

 

Ao abranger aspectos da educação e formação do indivíduo na 

cultura letrada, através do contato da comunidade e alunos, o acervo disponibilizado 

na biblioteca no PNBE, inicialmente sugere a distribuição de kits de livros de forma 

que 

o significativo investimento realizado pelo governo federal, desde 1998, no 
Programa, integrado por vários subprogramas de distribuição de kits de 
livros com diferentes finalidades e objetivos referiu-se essencialmente à 
aquisição e à distribuição de coleções de literatura e obras de referência 
para alunos e professores de escolas públicas de 3.659 municípios( PAIVA; 
BERENBLUM, 2009, p. 174). 

 
 

Apesar da distribuição de livros às bibliotecas constituindo-se um 

método para a edificação de um acervo de qualidade a ser ofertado pelas escolas, 

verificou-se através da Avaliação Diagnóstica do PNBE (2009), a desconexão entre 
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os objetivos do fornecimento dos livros e sua utilização, que infelizmente estavam 

sendo apenas estocados nas prateleiras. Assim, 

embora o Programa tivesse nascido com a finalidade de equipar as escolas 
com livros para as bibliotecas escolares, em acervos coletivos, em dado 
momento os investimentos destinaram-se a coleções pessoais recebidas 
por poucos alunos, em relação ao universo de matrículas (PAIVA; 
BERENBLUM, 2009, p. 174). 

 

Dessa forma, é preciso estabelecer programas de formação 

profissional para professores, pois sua atuação é essencial para desenvolver 

aptidões de leitura, interpretação e criticidade a serem interiorizadas pelo aluno, mas 

ao contrário 

 o PNBE manteve-se apenas como um grande programa de distribuição de 
livros, como se a existência de acervos (de qualidade) fosse o caminho 
natural de formação de leitores nas escolas públicas brasileiras, sem prever 
apoio algum a projetos de formação continuada de professores como foco 
na leitura literária (PAIVA; BERENBLUM; 2009,174). 

 

Segundo o MEC (Ministério da Educação) o PNBE (Plano Nacional 

para a Biblioteca Escolar) sendo desenvolvido desde 1997, tem como objetivo 

primordial  

promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores 
por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 
referência, atendendo de forma universal e gratuita todas as escolas 
públicas de educação básica cadastradas no Censo Escolar 
(BRASIL,Ministério da educação).  

 

A distribuição dos livros tem foco no desenvolvimento e incremento 

do código escrito, bem como nas relações de interpretação e compreensão do 

mesmo, o que caracteriza que o projeto visa à diminuição e erradicação do 

analfabetismo, de forma que “a apropriação e o domínio do código escrito 

contribuem significativamente para o desenvolvimento das competências e 

habilidades importantes para que os indivíduos possam transmitir com autonomia a 

cultura letrada” (BRASIL, Ministério da Educação). 

As leis propostas no Plano Nacional para a Biblioteca Escolar foram 

formuladas para promover o desenvolvimento das bibliotecas escolares no âmbito 

da qualidade tanto do acervo como nas propostas metodológicas que cabem aos 

bibliotecários e professores envolvidos relacionar com o currículo escolar, ou seja, a 

biblioteca escolar passa a ser mais que um depósito de livros e sim um aparato de 

apropriação cultural.  
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Percebe-se que para se garantir uma biblioteca de qualidade para os 

alunos são necessárias mudanças em relação aos objetivos, atividades, 

professores, além da transformação do espaço para proporcionar um ambiente 

agradável para às crianças.  

Em 24 de maio de 2010 foi sancionada a Lei 12.244 pelo ex-

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, onde discorre a respeito das 

modificações das bibliotecas escolares  

Art. 1
o
  As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas 

de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  
Art. 2

o
  Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de 

livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer 
suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   
Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 
mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, 
organização e funcionamento das bibliotecas escolares. 
  
Brasília,  24  de maio de 2010; 189

o
 da Independência e 122

o
 da República.  

 

Desta forma, a obrigatoriedade de bibliotecas nas escolas garante 

ao aluno um acervo na busca de conceitos para pesquisas escolares, de literatura, 

de notícias referentes ao presente e passado, além de um ambiente afável para a 

leitura e realização de atividades, seja escolar ou apenas para exercer o hábito de 

ler. 

Em relação ao acervo, descrito no parágrafo único desta lei, o 

mesmo impõe um acervo de no mínimo um livro por aluno matriculado, todavia a 

escola tem a possibilidade de ampliar o mesmo, além de impulsionar aos alunos a 

zelarem pelos livros que a escola disponibiliza.  

A biblioteca escolar deve oferecer acesso a uma ampla faixa de recursos 
para atender às necessidades dos usuários, no que se refere à educação, à 
informação e ao desenvolvimento pessoal. É essencial que as coleções 
sejam desenvolvidas continuadamente para que os usuários tenham 
sempre novas opções de escolha de materiais (MACEDO; OLIVEIRA, 2005, 
p.10). 

 

A lei 12.244/2010 tem enfoque para a o desenvolvimento intrínseco 

da biblioteca escolar, compreendendo mudanças pedagógicas e arquitetônicas em 

seu aparato, onde seus artigos procedem para o acréscimo qualitativo na formação 

dos educadores, na coleção dos livros a serem emprestados, além de projetos com 

foco na formação de leitores, de maneira que 

a leitura tornou-se um dos pilares que sustentam as relações sociais, a 
relação com a informação e o conhecimento e, principalmente, com a 
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formação do ser humano. Estar à margem da leitura é permanecer excluído 
socialmente, ter menos acesso às conquistas sociais, uma vez que ela é a 
base para a relação do sujeito com o mundo atual (SILVA, 2013, p.365). 

 
 Todavia para que as leis sejam realmente efetivadas e a escola 

passe a ter uma biblioteca ativa que ofereça condições para a apropriação da leitura 

na vida do aluno, faz-se necessário a criação de métodos e incentivos que auxiliem 

no processo de adaptação das instituições, pois mesmo sendo um prazo dez anos, 

sem propostas para se realizar o processo, será muitos difícil de concretizar as 

metas. 

Conforme a pesquisa Avaliação das Bibliotecas Escolares no Brasil 

(2011), o país possui 162.819 escolas de forma que apenas 1/3 desse valor conta 

com bibliotecas escolares, ou seja, aproximadamente 54.273, o que indica a 

discrepância entre o número de bibliotecas existentes e a quantidade que deveria 

contar para garantir o acesso a todos os alunos. 

A partir dos dados coletados nesta pesquisa, verificou-se também 

que as bibliotecas escolares não estavam em pleno funcionamento, além de não 

contar com a estrutura necessária para atender os alunos e a dúvida de professores 

em considerar a sala de leitura como biblioteca.  

Quando os entrevistados se referiam à biblioteca, percebia-se que 
expressavam a ideia de depósito de livros para empréstimo, de espaço 
físico para leitura, de local de pesquisas solicitadas pelos professores como 
tarefas escolares e, até mesmo, como lugar de castigo (AVALIAÇÃO DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES NO BRASIL, 2011,p.63).  
 

Assim, os objetivos da biblioteca escolar são perdidos, pois um 

ambiente propício para aprendizagem deve ser agradável e possuir regras, mas não 

criar aversão aos alunos, de forma que se os professores apenas utilizarem a 

biblioteca escolar como local de tarefas escolares ou castigo por determinadas 

atitudes dos alunos, os mesmos não terão interesse em frequentar este espaço que 

possibilita o desenvolvimento de potencialidades. 

Nesse contexto, verifica-se a necessidade de projetos de formação 

de professores e projetos de subsídio para a construção de bibliotecas nas escolas, 

de forma que a lei ao designar dez anos para as escolas se adequarem às 

exigências, não forneceu meios para esse processo, e consequentemente as 

escolas não estão em processo de adaptação de forma que 

se 2/3 de nossas escolas estão sem biblioteca, o país tem o desafio 
gigantesco de estruturar 108.546 bibliotecas escolares, nos próximos oito 
anos, para cumprir a Lei em 2020. Importa relembrar que para se chegar à 
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construção de uma biblioteca existem trâmites que a legislação exige, tais 
como: elaborar o projeto, encaminhar o processo de licitação, habilitar 
empresas para executar a obra, execução da obra, compra de mobiliário e 
equipamentos, contratação de pessoal para desenvolver o trabalho nas 
bibliotecas, são alguns dos procedimentos básicos para o funcionamento 
pleno de uma biblioteca, o que demandaria, pelo menos, um ano (SILVA, 
2013, p.365). 

 

Desta forma, confere que o processo de construção de uma 

biblioteca escolar demanda tempo, dinheiro e pessoal capacitado, o que caracteriza 

que dez anos - o que aparentemente é muito - será pouco se projetos para a 

edificação das bibliotecas não forem realizados prontamente. 

Segundo Silva (2011, p. 509), para a aplicação da Lei 12.244/10, 

deveria ter sido inclusa, uma porcentagem mínima do orçamento destinado à 

biblioteca nas escolas, a fim de garantir investimento na biblioteca escolar. 

Através da consciência de alternativas que busquem promover o 

desenvolvimento da biblioteca escolar e a concretização por meio dos órgãos 

competentes, cada vez mais a biblioteca irá ser de maior qualidade para a 

comunidade escolar. 
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3 A RELAÇÃO PEDAGÓGICA ENTRE BIBLIOTECA E ESCOLA 

A biblioteca escolar necessita estar envolta de pessoas qualificadas 

e preparadas para seu melhor desempenho, tendo em vista a garantia de uma ação 

educacional de qualidade e que vise atingir seu objetivo de instrumento de apoio ao 

processo educacional. 

A biblioteca escolar não é uma instituição independente. Ela existe para 
atender às necessidades de informação de uma comunidade escolar, onde 
convivem professores, alunos, pessoal administrativo e técnico (CÔRTE; 
BANDEIRA. 2011, p. 8). 

 

Conforme os autores, a biblioteca não tem funcionamento e validade 

se não contar com o auxílio de pessoal capacitado, além de ser indispensável à 

colaboração e parceria dos personagens envolvidos na formação de leitores, feito 

que “formar leitores requer, além de bibliotecas, um mediador, ou seja, aquele que 

está no meio do processo, entre a escola e a biblioteca, entre o aluno e o acesso à 

leitura” (SILVA, BORTOLIN, 2006, p.14).  

À escola, cabe salientar, que seu compromisso pedagógico é 

complementar no processo educativo e na formação de leitores, na procura e 

análise de informações, desenvolvimento cognitivo entre muitas outras 

características que auxiliam os alunos e comunidade envolvida. 

Para compreender a relação pedagógica entre a escola e a 

biblioteca, inicialmente é preciso “perceber essas duas células como facilitadoras do 

ato de ler e da produção do conhecimento” (SILVA, BORTOLIN. 2006, p.14), não 

sendo subjugadas como ambientes distintos e sem relação conjunta para a 

elaboração de  suas ações, missões e objetivos pedagógicos. Assim,  

a missão da biblioteca está intimamente ligada à da escola – porta de 
entrada às novas experiências da leitura, mas sem esquecer o que ela é: 
um instrumento de apoio ao processo educacional. É à biblioteca que cabe 
fazer nascer no aluno o interesse, germinar a curiosidade e fazê-lo voltar a 
outros livros. Essa é a sua missão (CÔRTE; BANDEIRA. 2011, p. 9). 

  

Ao destacar a importância de reunir elementos para a prática 

pedagógica na relação entre escola e biblioteca é necessário interiorizar que a 

missão caracteriza-se em germinar o interesse do aluno na leitura não envolve tão 

somente conter uma sala repleta de livros, de forma que o professor e equipe 

escolar devem mediar situações de interação com a leitura, até mesmo no primeiro 

ciclo onde o objetivo primordial é o contato com a linguagem escrita e oral mesmo 

que ainda não o façam de forma convencional, onde 
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 é imprescindível que os educadores (professores, bibliotecários, 
atendentes de biblioteca...) tenham a percepção da função e importância da 
biblioteca para o ensino, buscando a integração e propondo 
encaminhamentos enriquecedores na criação e manutenção de espaços de 
leitura e formação de leitores (SILVA, BORTOLIN, 2006, p.18). 
 

Ainda reportando-se à importância que a biblioteca escolar e na 

formação da criança, e sua relação pedagógica com a escola, considera estas duas 

instâncias essenciais para o desenvolvimento sendo importante destacar que 

a biblioteca escolar é uma necessidade, pois não constitui uma entidade 
independente, mas um complemento da escola. Se a escola inicia o aluno 
na instrução, a biblioteca a complementa. Sua função é a de agente 
educacional, proporcionando enriquecimento da cultura do aluno nos 
diferentes campos, oportunidade para o seu desenvolvimento social e 
intelectual e horas recreativas nos vários tipos de materiais existentes na 
biblioteca (OLIVEIRA et al, 2005, p. 03). 

  

Ao associar a relação entre professores, alunos, bibliotecários, 

equipe pedagógica e todos os envolvidos que fazem uso externo e interno da 

biblioteca escolar verificam-se duas funções que refletem sua necessidade de existir 

efetivamente nas instituições escolares, sendo estas a função educativa e função 

cultural. 

Para Oliveira et al (2005, p. 04) a função educativa representa 

[...] um reforço à ação do aluno e do professor. Quanto ao primeiro, 
desenvolvendo habilidades de estudo independente, agindo como 
instrumento de auto-educação, motivando a uma busca do conhecimento, 
incrementando o gosto pela leitura e ainda auxiliando na formação de 
hábitos e atitudes de manuseio, consulta e utilização do livro, da biblioteca e 
da informação. Quanto à atuação do educador e da instituição, a biblioteca 
complementa as informações básicas e oferece seus recursos e serviços à 
comunidade escolar de maneira a atender as necessidades do 
planejamento curricular. 

Enquanto função cultural, esta sugere que “a biblioteca de uma 

escola torna-se complemento da educação formal, ao oferecer múltiplas 

possibilidades de leitura” (OLIVEIRA et al, 2005, p. 04). 

Nesta perspectiva, a biblioteca escolar pode inserir no aluno atitudes 

positivas além de dar suporte para todas as inquietações dos frequentadores desta, 

sejam frente pesquisas escolares, planejamentos pedagógicos e/ou busca pela 

leitura por simples prazer, e com o dever assim, de estar em conexão com o plano 

pedagógico da escola. 

A biblioteca escolar é uma extensão do aprendizado em sala de aula. Desta 
forma o professor em parceria com a biblioteca poderá oferecer atividades e 
trabalhos que possam desenvolver o hábito e o gosto de frequentar a 
biblioteca (OLIVEIRA et al, 2005, p. 08). 
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Com relação, ao hábito e gosto de frequentar a biblioteca é 

necessário destacar que esta não tem apenas o objetivo de auxiliar em pesquisas 

escolares, ou seja, também incutir no aluno a busca pelo conhecimento científico por 

si mesmo, na construção de sua cidadania crítica, dando acesso à cultura letrada, 

de forma que “como fonte de prazer e de sabedoria, a leitura não esgota seu poder 

de sedução nos estreitos círculos da escola” (LAJOLO,1993,p.07). 

Esta fonte de prazer e sabedoria que propositalmente deve ser 

estimulada ao aluno, contempla, uma dificuldade atual encontrada nas escolas, que 

muitas vezes se utilizam do livro, da biblioteca e de textos apenas um elemento 

primordial para posteriores atividades, de interpretação, representação por meio de 

desenhos ou dramatizações, onde o objetivo da leitura fica esquecido. Deste modo, 

menos ou mais sofisticados, os exercícios que sob nome de interpretação, 
compreensão ou entendimento do texto costumam suceder-se à leitura são, 
quase sempre, exercícios que sugerem ao aluno que interpretar, 
compreender ou entender um texto (atividades que podem muito bem definir 
o ato de leitura) é repetir o que o texto diz. O que é absolutamente incorreto 
(LAJOLO, 1993, p. 109). 

 

Ao contemplar a leitura através da interação leitor-livro verifica-se 

que atividades superficiais que apenas viabilizam a necessidade de ler para 

realização de atividades futuras, como subsídio à atividade escolar. Não contribuem 

para que a leitura se consolide numa necessidade pelo leitor. A escola deve 

propiciar um ambiente de liberdade, “a leitura, portanto, precisa ser constantemente 

estimulada; é necessário criar o hábito de ler, o prazer de ler, o gosto pela leitura” 

(CAMPELLO, 2003, p.03). 

É importante frisar também que a prática de leitura patrocinada pela escola 
precisa ocorrer num espaço de maior liberdade possível. A leitura só se 
torna livre quando se respeita, ao menos a aversão de cada leitor em 
relação a cada livro. Ou seja, quando não se obriga toda uma classe à 
leitura de um mesmo livro, com a justificativa que tal livro é apropriado para 
a faixa etária daqueles alunos (LAJOLO, 1993, p.108-109). 
 

Assim sendo, é no espaço da biblioteca escolar que o aluno possui 

elementos favoráveis para sua formação, fazendo a diferença enquanto democratiza 

a informação nos materiais de leitura e sendo esta capaz de oferecer “oportunidades 

para todo o cidadão de se auto realizar na sociedade, isso de forma justa, as 

pessoas mais letradas são as que mais se destacam nas suas carreiras de trabalho” 

(EDUVIRGES, 2012, p.18). 
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3.1 Os Documentos Oficiais e a Biblioteca Escolar 

 

Ao compreender a missão da biblioteca escolar é preciso identificar 

que esta deve acompanhar o ritmo da escola, ou seja, junção de objetivos de 

desenvolvimento da criança leitora e escritora são essenciais para a caracterização 

e interligação dos resultados, avanços e retrocessos, que são considerados 

essenciais para o bom progresso das aulas e metodologias diversificadas.  

Nesse tópico serão apresentados os principais documentos relativos 

ao ensino e à biblioteca a escolar na ultimas décadas, de forma a apresentar o 

desenvolvimento de propostas que contemplam objetivos, estratégias e posturas 

referentes aos personagens que atuam na Biblioteca Escolar. Os apontamentos 

descritos será em torno dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa de 1997 (PCN); as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 1998; o Plano Nacional de Educação do ano de 2000 e sua 

segunda conferência no ano de 2010 (PNE). As autoras Bonamino e Martinez 

(2002), fazem os seguintes apontamentos 

durante a década de 1990, diversas iniciativas curriculares foram instituídas 
no Brasil. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o primeiro e 
segundo ciclos do ensino fundamental foram os primeiros a ser definidos 
pelo Ministério da Educação (MEC) e a virem a público no final de 1995, 
quando uma versão preliminar foi encaminhada para consulta e avaliação a 
professores e acadêmicos de várias instituições do país (vol. 23, p. 369). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados no ano de 1998, 

é uma coleção de documentos que compõem a grade curricular de uma instituição 

educativa, que buscam dar subsídios norteadores para as atividades realizadas em 

sala de aula, sendo o ponto de partida para a ação docente. Compreendem dez 

volumes, um é introdutório, oito são referentes às Áreas de Conhecimento1 e o 

último volume refere-se aos Temas Transversais2. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa (1997, p. 106) “em se tratando de leitura [...] as atividades precisam 

realizar-se num contexto em que o objetivo seja a busca e a construção do 

significado, e não simplesmente a decodificação”.  

                                                           
1
 Áreas de Conhecimento (terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental): Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências Naturais, Educação Física, Arte e Língua Estrangeira. 
2
 Os Temas Transversais tratam de questões sociais, envolvendo a Ética, Saúde, Orientação Sexual, Meio 

Ambiente, Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultural. 
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Se decodificação é compreendida como relacionar símbolos escritos 

em seus equivalentes orais, sendo que na perspectiva de reconhecimento gráfico “o 

texto é o depositário de um sentido imanente, cabendo ao leitor, no processo de 

leitura, a tarefa de extrair o significado” (CAMPOS, 2008, p.05). 

Neste contexto, utilizar-se na sala de aula e/ou na biblioteca 

atividades que promovam a interação entre letras, palavras e significados, afim de 

que a criança compreenda o signo, mas que também consigam relacioná-los num 

contexto mais amplo de interpretação. Também se faz necessária a utilização de 

diversos gêneros textuais com textos autênticos e nessa perspectiva as bibliotecas – 

escolar e de classe – são, fundamentais para este trabalho. 

Na biblioteca escolar é necessário que sejam colocados à disposição dos 
alunos textos dos mais variados gêneros, respeitados os seus portadores: 
livros de contos, romances, poesia, enciclopédias, dicionários, jornais, 
revistas (infantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas e outros jogos), 
livros de consultas das diversas áreas do conhecimento, almanaques, 
revistas de literatura de cordel, textos gravados em áudio e em vídeo, entre 
outros (PCN, 1997, p.92). 
  

A diversidade textual equiparada a aulas dinâmicas fomentam no 

aluno a curiosidade pela cultura letrada, e fica transparente que a proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa neste contexto, é que “a 

capacidade de decifrar o escrito é não só condição para a leitura independente como 

- verdadeiro rito de passagem – um saber de grande valor social” (p. 34), ou seja, a 

leitura como fonte primordial para posteriores aprendizagens significativa na vida da 

criança, nas séries iniciais e no seu desenvolvimento escolar. 

Uma das habilidades que possivelmente alguém que lê muito irá 

alcançar é a facilidade no gênero textual, pois, “a leitura nos fornece a matéria-prima 

para a escrita: o que escrever [...] contribui para a constituição de modelos: como 

escrever” (PNC, 1997, p.53). 

Além disso, o documento em questão compreende a leitura como  

um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 
significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre 
o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobra a língua: 
características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. Não se 
trata simplesmente de extrair informação da escrita, decodificando-a letra 
por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, 
necessariamente, compreensão no qual os sentidos começam a ser 
construídos antes da leitura propriamente dita (PNC, 1997, p.53). 
 

Vale ressaltar que na atualidade a atividade leitora é compreendida 

como 
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uma atividade dialógica, um processo de interação que se realiza entre o 
leitor e o autor, mediado pelo texto, estando todos os elementos envolvidos 
situados em um determinado momento histórico-social (CAMPOS, 2008, 
p.05).  
 

Portando, a relação entre a decodificação dos símbolos linguísticos 

e a compreensão intrínseca da leitura realizada dos diversos gêneros textuais 

envolve um processo ativo e dinâmico, além do conhecimento prévio do leitor. 

[...] trabalhar desde cedo com os alunos a convenção da linguagem escrita 
pode ajudar a formar bons leitores e consequentemente bons escritores. 
Através do contato precoce com a literatura infantil e de experiências 
agradáveis no período de alfabetização pode trazer resultados satisfatórios 
aos alunos por toda a sua vida acadêmica (DORO; ALENCAR; s/d, p. 04). 
 

Ao diferenciar o desenvolvimento de formação de leitores desde a 

infância e a relação da biblioteca escolar, os Parâmetros Nacionais Curriculares de 

Língua Portuguesa (1997) pouco referenciam sobre a relação entre escola e 

biblioteca, contudo deixa explícito que “as bibliotecas – escolar e de classe - são, 

nessa perspectiva, fundamentais para um trabalho como o proposto por este 

documento” (p.92).  

É proposto por este a utilização na sala de aula e/ou na biblioteca, 

atividades que promovam a interação entre letras, palavras e significados, a fim de 

que a criança compreenda o signo, mas que também consiga relacioná-los num 

contexto mais amplo de interpretação.   

Ao totalizar a aproximação e interação com o mundo da leitura e da 

escrita a aprendizagem será mais eficaz e vale ressaltar que a introdução da leitura 

deve ser prazerosa para a criança, de forma que  

não se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos, 
justamente no momento em que as crianças são iniciadas no mundo da 
escrita. As pessoas aprendem a gostar de ler quando, de alguma forma, a 
qualidade de suas vidas melhora com a leitura (PCN, 1997,p.36). 
 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997) 

não focalizam objetivamente a relação entre a biblioteca e escola, porém subsidiam 

elementos úteis para a construção de projetos e aulas favoráveis para a formação 

do leitor ativo, e não somente, o leitor passivo sem interpretação e criticidade e 

neste cenário 

a biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento de currículo e 
permite o fomento à leitura e à formação de uma atitude científica; constitui 
um elemento que forma o indivíduo para a aprendizagem permanente; 
fomenta a criatividade, a comunicação, facilita a recreação, apoia os 
docentes na sua capacitação e oferece a informação necessária para a 
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tomada de decisão em aula (TAVARES; SILVA; VALÉRIO, 2013 apud 
NEGRÃO, 1987, p.92). 
 

Nesse sentido, a Biblioteca Escolar precisa funcionar como centro 

de cultura letrada, criatividade, aprendizagem e leitura além de constituir-se 

instrumento de apoio pedagógico ao corpo docente e discente, ou seja, não sendo 

considerado como um espaço independente do ambiente escolar. 

Ao realizar a leitura e apreciação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (1998) nota-se a mesma objetividade 

expressada pelo PCN (1997), ou seja, focalizando o processo de ler e escrever 

como primordial à construção da cidadania, porém não contendo apontamentos 

específicos à Biblioteca Escolar, e sim compartilham “alguns princípios básicos, 

como o compromisso com a formação básica comum, a construção da cidadania e o 

respeito à diversidade cultural” (BONAMINO; MARTINEZ, 2002, v.23, p. 383). 

O direito à educação de qualidade a todos os indivíduos 

necessariamente não promove o desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos 

envolvidos, para isso, há a necessidade de reconhecer a diversidade cultural, a 

pluralidade, os conhecimentos prévios dos educandos e o contexto de vida real da 

comunidade escolar, onde será “através de múltiplas interações entre 

professores/alunos, alunos/alunos, alunos/livros, vídeos, materiais didáticos e a 

mídia desenvolvem-se ações inter e intra-subjetivas, que geram conhecimento e 

valores transformadores e permanentes” (BRASIL, p. 05/06, 1998). Assim, destaca 

que 

a educação fundamental, segunda etapa da educação Básica, além de co-
participar desta dinâmica é indispensável para a nação. E o é de tal maneira 
que o direito a ela, do qual todos são titulares (direito subjetivo), é um dever, 
um dever de Estado (direito público). Daí porque o Poder Público é investido 
de autoridade para impô-lo como obrigatória a todos e a cada um (BRASÍL, 
p. 01, 1998). 

 

Visualiza-se a necessidade de que no processo de alfabetização do 

aluno o aperfeiçoamento dos professores regentes“é a garantia de sua autonomia, 

ao conceber e transformar a proposta pedagógica de cada escola, é que permitirão 

a melhoria na qualidade do processo de ensino” (BRASIL, p. 10, 1998). 

Ao refletir sobre a importância do professor sempre estar em 

constante processo educativo, para o aprimoramento de sua atividade docente, fica 

válido que será através de suas concepções e experiências que este será capaz de 

subsidiar aulas com foco na aprendizagem dos alunos, bem como na sua 
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capacidade de fazer a utilização da biblioteca escolar de maneira satisfatória, não a 

utilizando com objetivos de castigo, ou mesmo para passatempos. 

Vale ressaltar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (1998) fazem referência à leitura de mundo, ou seja, “a interpretação é 

uma leitura do pensar, do agir e do sentir dos homens e das mulheres. Ela é múltipla 

e revela que a cultura é uma abertura para o infinito, e o próprio homem é uma 

metáfora de si mesmo” (p.09). 

O contexto apresentado nas DCNs entre a relação pedagógica da 

biblioteca e escola não fornece conceitos relacionados, porém evidencia que o 

ensino fundamental deve estar voltado para o desenvolvimento da capacidade de 

aprender, sendo decorrente do domínio pleno da leitura, da escrita e do cálculo, 

sendo que para o alcance destes objetivos a organização da Parte Diversificada 3, 

deve constituir o contexto real dos alunos que fazem parte da comunidade escolar. 

Os sistemas de ensino, ao decidir, de maneira autônoma, como organizar e 
desenvolver a Parte Diversificada de suas propostas pedagógicas têm uma 
oportunidade magnífica de tornarem contextualizadas e próximas, 
experiências educacionais consideradas essenciais para seus alunos 
(BRASIL, 1998, p. 10). 
 

Portanto, evidencia-se a relação das diretrizes com a formação do 

indivíduo, tanto no contexto escolar como fora desta, ou seja, seu desenvolvimento 

cognitivo e social para atuar na sociedade a qual está inserido. As diretrizes atuam 

como “o conjunto de ações doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos da Educação Básica, (..) que orientarão as escolas dos sistemas de 

ensino” (BONAMINO; MARTINEZ, 2002, apud CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 

1998, p.01). 

Anos mais tarde, em 2001, no governo do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso foi sancionada a Lei nº 10172, responsável pela 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE). Tal documento, criado a cada 

dez anos, traça diretrizes e metas para a educação em nosso país, com o intuito de 

que estas sejam cumpridas até o fim desse prazo. 

Com relação ao primeiro Plano Nacional de Educação, sendo este 

elaborado em 1996, para vigorar entre os anos de 2001 a 2010, em específico 

quando faz referência ao Ensino Fundamental, o mesmo aborda algumas situações 

                                                           
3
  Parte Diversificada: supõe um novo paradigma curricular que articule a Educação Fundamental com a Vida 

Cidadã. 
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de problema para o ensino, sendo abordada com destaque a exclusão de crianças 

em idade própria de inserção escolar, que “é a forma mais perversa e irremediável 

da exclusão social, pois nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo o 

círculo da pobreza e da marginalidade e alienando milhões de brasileiros” (p. 19). 

Partindo desta característica, o Plano Nacional de Educação (2000) 

promove a estreita relação das taxas de analfabetismo com as crianças fora da 

escola, o que desencadeia e aumenta esse déficit na educação, sendo explícito em 

população de classe baixa e em zona rural, o que verifica a real necessidade e 

políticas públicas que realmente contenham abrangência nas comunidades mais 

carentes, afim de não comprometer a educação desses alunos.  

De forma a promover uma educação de qualidade, com vistas à 

aprendizagem do aluno, nota-se a educação integral 4 como uma das formas de se 

atingir bons resultados, porém “além do atendimento pedagógico, a escola tem 

responsabilidades sociais que extrapolam o simples ensinar, especialmente para 

crianças carentes” (PNE, 2000, p. 23). 

Além do comprometimento da escola e dos professores envolvidos 

na alfabetização, são necessários os subsídios materiais para o suporte na 

realização das aulas, desta forma é destacado nos Parâmetros Nacionais da 

Educação como uma das metas, a “atualização e ampliação dos acervos das 

bibliotecas, bem como nos mobiliários, equipamentos e materiais pedagógicos” 

(PNE, 2000, p. 25). 

Ao confrontar o Plano Nacional de Educação elaborado em 1996 e 

vigente nos anos de 2000 e 2010, com o de Plano Nacional de Educação que está 

vigente, que contempla os anos de 2011 a 2020, seu projeto de lei foi enviado pelo 

governo federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010 é visível à diminuição 

das metas, e que não contemplam objetivamente eixos para a melhoria do 

funcionamento da biblioteca escolar.   

Dentre as vinte metas propostas, o Plano Nacional de Educação, no 

campo da aprendizagem e letramento, destaca-se a meta n°05 que se refere a 

“Alfabetizar todas as crianças de 08 anos” (p. 27), o que envolve o desenvolvimento 

da leitura, interpretação e escrita, mas não com foco voltado à Biblioteca escolar 

como provedor destas qualificações. Outra meta é a de n°06 que designa “Oferecer 

                                                           
4
 Educação Integral: A educação é por definição integral na medida em que deve atender a todas as dimensões 

do desenvolvimento humano e se dá como processo ao longo de toda a vida. 
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educação em tempo integral em 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas de 

educação básica” (p. 30), de forma que  

não se trata aqui de criminalizar ou encarar a pobreza como algo patológico, 
mas de assumir que são necessárias soluções políticas e pedagógicas 
criativas e consequentes para o combate às desigualdades sociais e para a 
promoção da inclusão educacional (2010, p. 30). 
 

Neste contexto mais uma visualização de que as metas destacadas 

não fazem a promoção de melhoria no atendimento, local e capacitação das 

pessoas que fazem parte da equipe de funcionamento da biblioteca escolar, ou seja, 

envolve no geral os personagens e objetivos gerais para o bom rendimento escolar 

do aluno, com vistas na aprendizagem e não na metodologia subsidiada nas 

escolas. 

3.2 A Inserção da Biblioteca no Cotidiano da Escola  

 

 A biblioteca escolar, no intuito de promoção do desenvolvimento da 

leitura deve estar vinculada ao Projeto Político Pedagógico (PPP) e com a rotina dos 

alunos, não sendo considerados como espaços distintos entre escola e biblioteca, 

mas sim “perceber essas duas células como facilitadoras do ato de ler e da 

produção do conhecimento” (SILVA, BORTOLIN, 2006, p.13). 

O PPP, que deve constituir-se de um documento elaborado por toda 

a comunidade escolar, ou seja, ser resultado de um trabalho coletivo que “consiste 

na integração das atividades do corpo docente, direção e equipe pedagógica tendo 

por objetivo a aprendizagem do aluno” (RIBEIRO, SANTOS, 2007, p. 01), de forma 

que, ao elencar a organização estrutural da instituição escolar estar à disposição um 

material impresso para consulta sempre quando necessário servindo de referencial 

teórico para posteriores planejamento de aulas.  

 O ato de planejar sugere a percepção de programar as atividades 

que serão realizadas no decorrer do dia, sendo descritos neste os objetivos que se 

deseja alcançar, sejam estes gerais ou específicos.  

Nesse contexto, a rotina se coloca como “um instrumento de 

dinamização da aprendizagem, facilitador das percepções infantis sobre o tempo e o 

espaço” (BRASIL, 1998, p.73).  

Uma importante característica a ser pensada no valor da BE, no 

cotidiano da criança na vida escolar, é a percepção de que esta é uma das principais 
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vias de acesso ao mundo da leitura, pois muitas, não contêm contato com livros ou 

outros meios de leitura, fazendo com que esta inserção possa ser colaborativa para 

sua aprendizagem, além de ser indispensável na formação de cidadãos 

independentes que contêm anseios pelo conhecimento. Para Eduvirges (2012, 

p.17): 

Na vida escolar, é onde o leitor consegue aprimorar suas experiências com 
a leitura, a escola deve favorecer um ambiente para que o aluno aprimore 
suas leituras e ofereça diversas oportunidades de leitura com diversos 
suportes de materiais de leitura. 

 

A BE subsidia uma série de benefícios para os alunos, explicitando a 

capacidade de “contribuir no desenvolvimento de habilidades de localizar, 

selecionar, interpretar e comunicar informação de maneira crítica e responsável” 

(CAMPELLO, 2003, p.22), contudo, para esse resultado satisfatório é preciso 

perceber que  

ter biblioteca (espaço e acervo) não garante que a leitura estará sendo 
assegurada na escola, pois é necessário que existam objetivos bem 
delineados para a consecução do projeto pedagógico de mediação da 
leitura (SILVA, 2010, p. 180). 

 

Silva (2006) aponta sugestões para a mediação da leitura, bem 

como para o desenvolvimento de um projeto pedagógico com relação ao que a 

escola deve considerar sobre à biblioteca, sendo as seguintes questões 

 O que entende por leitura? 

 Por que promovê-la? 

 A BE estará entre as estratégias que a escola utilizará para tornar-se 
ponte entre os alunos e a leitura? 

 Que materiais estão disponíveis para os alunos? 

 Que espaço, temporal e espacial, será destinado à leitura na escola? 

 Qual o papel que a escola desempenhará nesse contexto? 

 

Apontamentos como estes possibilitam a reflexão para o 

estabelecimento de estratégias que viabilizem ingresso e permanência da criança no 

meio cultural letrado e da leitura, de forma que “formar leitores requer, além de 

bibliotecas, um mediador, ou seja, aquele que “está no meio” do processo, entre a 

escola e a biblioteca, entre o aluno e o acesso à leitura” (SILVA, BORTOLIN, 2006, 

p.14). 

É indiscutível a importância da atuação do professor mediador na formação 
de leitores na biblioteca da escola, mas para isso, alguns requisitos são 
necessários, tais como: ter consciência de uma concepção de leitura e 
literatura que proporcionem à criança o conhecimento de si própria e o 
encontro com outras maneiras de ver o mundo; concepção de biblioteca 
escolar como um espaço onde se compartilhe informação e lazer, ter 
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clareza de que a função a ser exercida exige que o mediador seja leitor 
(SILVA, 2010, p. 183). 

 

Nesse contexto de veiculação de estratégias impulsionadas pela 

escola, permanecendo a interação entre o corpo docente e tendo profissionais 

capacitados para o trabalho na biblioteca escolar, fica válido sua responsabilidade 

em, “proporcionar aos estudantes a base para a leitura” (SILVA, BORTOLIN, 2006, 

p.12), bem como no alcance deste objetivo. 

4 CONTRIBUIÇÕES DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DA CRIANÇA 

LEITORA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

4.1 A criança dos Anos Iniciais 

 

Os anos iniciais do ensino fundamental compreendem a faixa etária 

de 06 aos 10 anos de idade, de 1º ao 5° ano, de forma que as percepções que a 

criança tem do mundo são diferentes das dos adultos e sua personalidade e 

desenvolvimento cognitivo estão em processo de evolução, dessa maneira “o 

desenvolvimento é concebido como um fluxo contínuo de modo cumulativo, em que 

cada nova etapa é construída sobre as etapas anteriores, integrando-se as elas” 

(WADSWORTH, 1996, p.18). 

 Também a imaginação pode favorecer aprendizados, se esta se der 

por meio de atividades pedagógicas que façam sentido para a criança e através das 

relações externas que promovem a socialização. 

O cotidiano dos anos iniciais pressupõe um campo de possibilidades onde 
ocorrem as práticas educacionais, que ganham forma e personalidade como 
expressão de concepções de aprendizagem, de valores políticos e culturais, 
de vivências e de imagens adquiridas ao longo da vida (de professores, de 
alunos, de funcionários, de famílias e de pessoas da comunidade), de 
conhecimento cientificamente legitimados e de saberes diversos. Constitui-
se, o cotidiano dos anos iniciais, em um ambiente de interações sociais e 
coletivas com o objetivo de ensinar para as novas gerações currículos 
explícitos e, de modo talvez nem tão implícito, formas de ser e estar em 
nossa sociedade (LATERMAN, 2010, p.06).  
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental (vol. 01) o objetivo geral do ensino fundamental é “utilizar diferentes 

linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal – como meio para 
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expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções de cultura” 

(1997,p. 43). 

Atualmente o ensino fundamental é de nove anos de duração, ou 

seja, até os catorze anos de idade.  A lei que designou a alteração do ensino do 

fundamental de oito para nove anos e foi implantada a partir de 2010, é a 

lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 – altera a LDB e amplia o Ensino 
Fundamental para nove anos de duração, com a matrícula de crianças de 
seis anos de idade e estabelece prazo de implantação, pelos sistemas, até 
2010 (MEC, 2009, p.06). 
 

Ao considerar um ano acrescido ao ensino fundamental, ficam 

válidas as seguintes questões destacadas pelo Ministério da Educação: 

a) o acesso da criança de seis anos de idade ao ensino fundamental é um 
direito constitucional, portanto deve ser assegurado. 
b) de acordo com o Art. 5º da LDB 9394/96, o acesso ao ensino 
fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe 
ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público acionar o 
Poder Público para exigi-lo. E ainda, no parágrafo 4º, comprovada a 
negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 
ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 
c) todos os sistemas de ensino deverão adotar o ensino fundamental de 
nove anos até 2010, o que significa dizer que deverá estar planejado e 
organizado até 2009 para que ocorra a sua implementação no ano seguinte 
(2009, p. 18). 

 
 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, com cinco anos 

de duração, se contempla o processo de alfabetização, sendo esta primordial para o 

conhecimento dos signos linguísticos utilizados na sociedade contemporânea.  

Quando as crianças iniciam o processo de alfabetização, buscam 
compreender o que a escrita representa, ou seja, o que aqueles sinais 
gráficos representam e como eles se organizam formando um sistema de 
representação produção (MONTEIRO; BAPTISTA, 2009, p.24). 
. 

Nesse contexto, “lemos para descobrir significados. Escrevemos 

para transmitir ideias” (KUHLTHAU, 2002, p.19), ou seja, a criança sente a 

necessidade de compreender o sinal gráfico para que ao descobrir decodificar os 

signos, ela também o possa transmitir, sendo assim uma necessidade de 

comunicação por meio da escrita. 

Decorrente dessa necessidade intrínseca entre descobrir 

significados e transmitir ideias, se valida à associação entre os objetivos da escola, 

num todo, com os objetivos da biblioteca escolar que devem projetar ações para 

apropriação do saber acumulado. Portanto, 
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a escola, enquanto um local de estudo e trabalho, deve quebrar a cadeia de 
dependências que a tem caracterizado, mobilizando a coletividade e 
facilitando-lhe a aquisição de conhecimentos e dos instrumentos 
necessários para o seu auto controle; e a biblioteca escolar é um espaço 
democrático, conquistado através do “fazer” coletivo (alunos, professores e 
demais grupos sociais) – sua função básica é a transmissão cultural às 
novas gerações de modo que elas tenham condições de reapropriar-se do 
passado, enfrentar os desafios do presente e projetar-se no futuro (SILVA, 
1986, p. 141). 
 

De forma a potencializar o papel da biblioteca escolar na formação 

de leitores, é importante destacar algumas características que são específicas em 

crianças das primeiras séries do ensino fundamental, ou seja, apreender as 

principais propriedades deste ciclo para a promoção de atividades cabíveis na busca 

da formação de leitores, o que consiste em perceber a relevância que “é um período 

importante na vida escolar da criança, pois caracteriza a fase que a criança entra 

bastante dependente no ambiente escolar e, ano a ano, se tornará mais 

independente, autônoma” (SILVA, 2012.p.159). 

É imprescindível destacar que a aprendizagem está em constante 

desenvolvimento, onde as ações sobre os objetos que a criança manipula se fazem 

necessárias para a apropriação do saber. Nesse contexto, a teoria piagetiana 

descreve que 

o desenvolvimento cognitivo é um processo coerente de sucessivas 
mudanças qualitativas das estruturas cognitivas (esquemas), derivando 
cada estrutura e sua respectiva mudança lógica e inevitavelmente, da 
estrutura precedente. Novos esquemas não substituem os anteriores; eles 
os incorporam, resultando numa mudança qualitativa (WADSWORTH, 1997, 
p.16).  

 

Conjunto aos processos de assimilação, acomodação e equilibração 

dos esquemas, Piaget descreve os Estágios de Desenvolvimento, os quais 

descrevem de forma característica os elementos de determinada faixa etária.  

Na assimilação, o organismo “encaixa” os estímulos à estrutura que já 
existe; na acomodação, o organismo “muda” a estrutura para encaixar o 
“estímulo”. O processo de acomodação resulta numa mudança qualitativa 
na estrutura intelectual (esquemas), enquanto que a assimilação somente 
acrescenta à estrutura existente uma mudança qualitativa. Assim, 
assimilação e acomodação – uma coordenação cumulativa, diferenciação, 
integração e construção constante – explicam o crescimento e o 
desenvolvimento das estruturas cognitivas e do conhecimento. Equilibração 
é o mecanismo interno que regula esses processos (WADSWORTH, 1996, 
p.09). 
 

Os Estágios de Desenvolvimento compreendem a faixa etária do 0 

aos 11-15 anos ou mais, sendo resumidos de modo geral por Wadsworth (1996, 

p.17-18) como 
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1. O estágio da inteligência sensório motora (0-2 anos). Durante este 
estágio, o comportamento é basicamente motor. A criança ainda não 
representa eventos e não “pensa” conceitualmente, apesar disso o 
desenvolvimento “cognitivo” é constatado à medida em que os esquemas 
são construídos. 
2. O estágio do pensamento pré-operacional (2-7 anos). Este estágio é 
caracterizado pelo desenvolvimento da linguagem e outras formas de 
representação e pelo rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio, neste 
estágio, é pré-logico ou semilógico. 
3. O estágio das operações concretas (7-11 anos). Durante estes anos, a 
criança desenvolve a habilidade de aplicar o pensamento lógico a 
problemas concretos. 
4. O estágio das operações formais (11-15 anos ou mais). Neste estágio, 
as estruturas cognitivas da criança alcançam se nívell mais elevado de 
desenvolvimento, e as crianças tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico 
a todas as classes de problemas. 

 

O período que corresponde à criança dos anos iniciais envolve o 

final estágio do pensamento pré-operacional (2-7 anos) e o estágio das operações 

concretas dos (7-11 anos), e, portanto sua equivalência em destaque, para 

validação das especificidades gerais desta faixa etária. 

Durante o estágio pré-operacional a criança exerce formas de 

representação através da imitação diferida, de jogos simbólicos, de desenho, de 

imagens mentais e até mesmo da linguagem falada, sendo esta última desenvolvida 

em torno dos dois anos de idade, porém de forma não comunicativa, sendo vista 

“por Piaget como uma transição gradual da fala egocêntrica, caracterizada pelo 

monólogo coletivo, à fala socializada intercomunicativa” (WADSWORTH, 1996, 

p.56). 

Com relação ao raciocínio de forma independente Wadsworth 

descreve entre dois e sete anos “o comportamento cognitivo é ainda influenciado 

pelas atividades perceptivas” (1996, p.61). Dessa forma, atividades em sala de aula 

e biblioteca escolar para reproduzir o conhecimento físico são primordiais a inserção 

dos livros e da atividade leitora no mundo da criança, pois, a manipulação dos 

objetos nos faz descobrir suas propriedades. 

Ao incluir o desenvolvimento afetivo como primordial para a 

aprendizagem significativa, neste estágio, a criança faz uma representação de 

imagens de experiências, incluindo as afetivas, pois “os sentimentos têm o potencial 

de se tornarem mais consistentes à medida que o desenvolvimento avança” 

(WADSWORTH, 1996, p.73-74). Assim, 

Este estágio pré-operacional é marcado por algumas aquisições dramáticas. 
A linguagem é adquirida muito rapidamente entre as idades de dois a quatro 
anos. O comportamento, na fase inicial do estágio, é predominantemente 
egocêntrico e não social. Estas características tornam-se menos dominante 
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à medida que o estágio avança e em torno dos seis ou sete anosas 
conversas infantis se transformam em comunicativas e sociais 
(WADSWORTH, 1996, p.85).   

  

Ao detectar as transformações psicológicas da criança em relação à 

sua percepção de mundo, verifica-se a real necessidade de inserção da biblioteca 

escolar em seu cotidiano, assim que se adentra uma escola, suas apropriações e 

afinidades com o mundo da leitura, servirão de base para suas representações 

cognitivas, além disso, aos sete anos sua capacidade comunicativa é maior do que 

sua necessidade egocêntrica em pensar que apenas sua fala é a correta. Ou seja, 

O pensamento da criança pré-operacional é caracterizado pelo domínio da 
percepção sobre a razão e pelo egocentrismo, centração, incapacidade de 
acompanhar as transformações e incapacidade de realizar operações 
inversas. Tais obstáculos ao pensamento lógico se refletem na 
incapacidade da criança desse estágio de resolver problemas de 
conservação. Em contraste, o pensamento operacional concreto liberta-se 
de todas estas características que dominam o pensamento pré-operacional.  
A criança típica do período operacional concreto pode resolver problemas 
de conservação. Seu pensamento sendo menos egocêntrico, ela pode 
descentrar suas percepções, bem como acompanhar as transformações e, 
o que é mais importante, ela pode realizar operações inversas. Neste 
estágio, quando um conflito entre as percepções e o raciocínio aparece, a 
criança recorre a uso do raciocínio para fazer seus julgamentos 
(WADSWORTH, 1996, p.88-89).   

 

Assim sendo, professor e a biblioteca escolar se fazem 

extremamente indispensáveis para o contato com as letras, os livros e a leitura 

propriamente dita, bem como para que os alunos possam desenvolver suas 

qualidades potenciais. 

Antes que possam ler sozinhas as crianças devem escutar histórias, a fim 
de desenvolver o interesse pelos livros e conscientizar-se da variedade de 
livros disponíveis. Quando estão aprendendo a ler, a escuta de histórias 
funciona como uma influência modelizadora para a leitura. Essa atividade 
possibilita a experiência com o fluxo das palavras para formar os 
significados. As crianças vivenciam o prazer e os sentimentos criados pela 
leitura (KUHLTHAU, 2002, p. 50).   
 

KUHLTHAU (2002, p.28) afirma que a principal atividade a ser 

executada para crianças nessa etapa é a Hora do Conto, sendo esta “uma 

experiência agradável, tanto para elas como para o bibliotecário”. Vale ressaltar, que 

também, o professor, deve realizar de maneira contínua esta atividade para as 

crianças, na biblioteca escolar e também em sala de aula. 

 

4.2 Formação da criança leitora: estratégias pedagógicas e formação do leitor na 

escola 
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Para atividades na biblioteca escolar, em sala de aula, pelo 

professor ou bibliotecário a leitura em voz alta, realizada através contação de 

histórias, contempla benefícios, sendo que “um dos resultados mais agradáveis e 

produtivos da leitura em da história em voz alta para o grupo é poder compartilhar as 

reações de cada um” (KUHLTHAU, 2002, p.30), e pode despertar, na criança, o 

desejo de ser leitor. 

Para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e 

interpretação, a esta faixa etária, fica incumbido à participação das crianças na 

forma de expressão oral de forma que “expressar-se oralmente algo que requer 

confiança em si mesmo, e isso é conquistado em ambientes favoráveis à 

manifestação dos pensamentos, sentimentos e emoções” (KUHLTHAU, 2002, p.31), 

ou seja, ambientes em que todas as crianças podem falar sem repressões, sem 

medos, além disso, onde todas são convidadas a participarem da discussão de uma 

história e/ou texto sem excluir qualquer que seja o aluno. 

A característica egocêntrica da criança de seis anos pode ocasionar 

numa discussão, sobre um livro lido, euforia em relação ao que as crianças vão 

dizer, ou seja, vão querer todas falar juntas e, às vezes, o que vão dizer estará fora 

do objetivo proposto. Mais uma vez, fica claro que atividades planejadas e criativas 

visam favorecer habilidades de compreensão e de desenvolvimento da linguagem. 

Assim, Monteiro e Baptista (2009, p.24), destacam que 

outro aspecto [...] que merece atenção das professoras de crianças de seis 
anos diz respeito à necessidade de se deixar claro o objetivo das atividades 
e como elas deverão ser realizadas, ou seja, como as crianças devem 
proceder para realiza-las. 

  

Dessa forma, se faz necessária a utilização da rotina, bem como 

atividades e estratégias que agucem a curiosidade da criança.  

Estabelecer uma rotina para criar um ambiente de escuta atenta é a uma 
forma efetiva de prepará-las para ouvirem uma história. Para isso, pode-se 
utilizar atividades tais como: canções, fantoches, marionetes ou , mesmo, 
exercícios físicos [...] é necessário que o professor ou bibliotecário 
demonstre interesse na leitura, criando um ambiente agradável e 
convidativo (KUHLTHAU, 2002, p.29).  
 

O envolvimento da criança nas atividades busca a socialização entre 

a classe e professor e/ou bibliotecário, a estimular imaginação e vontade de 

descobrir o conteúdo do texto, de forma a aprimorar a atenção e o anseio em 

compreender os signos. Não somente a leitura oral pelo professor é suficiente para a 
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garantia do entrosamento de toda a turma. Portanto, atividades de apropriação do 

tema se fazem necessárias, além da mediação do professor, na busca de entender 

os significados que a história tem a oferecer.  

Primordialmente, cada faixa etária subdividem interesses 

diferenciados. O quadro abaixo promove essa visualização de indicadores: 

Faixa etária e Interesses 

 

Pré-escolares 

  

 

Até 03 anos: fase pré 

mágica 

 

3 a 6 anos: fase 

mágica 

 Histórias de bichinhos, brinquedos, 

objetos, seres da natureza (humanizados) 

 Histórias de crianças 

 Histórias de repetição e acumulativas 

(Dona Baratinha, A formiguinha e a neve 

etc.) 

 Histórias de fadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolares 

 

 

7 anos 

 Histórias de crianças, animais e 

encantamento 

 Aventuras no ambiente próximo; família, 

comunidade 

 Histórias de fadas 

 

8 anos 

 Histórias de fadas com enredo mais 

elaborado 

 Histórias humorísticas 

 

9 anos 

 Histórias de fadas  

 Histórias vinculadas à realidade 

 

10 anos em diante 

 Aventuras, narrativas de viagens, 

explorações, invenções 

 Fábulas, mitos e lendas 

Fonte: Coelho (1995) 

 

Então, como já dito anteriormente, crianças de zero a seis anos se 

envolvem de forma mais significativa com histórias que envolvam o imaginário. É 

importante ponderar que, atualmente, 6 anos já se considera na categoria escolar, 

mas psicologicamente isso não se altera, portanto, os indicadores  apontados pela 

autora continuam pertinentes. Já crianças em idade escolar evoluem seus enredos 

não de forma abrupta, mais através de processos de interpretação consistentes. 

Nessa fase, deve o aluno caracterizando-se aqui o ouvinte escolar estar 
suficientemente motivado para as longas narrativas, para os livros de 
conteúdo mais extenso. O professor orientará as leituras, contará os 
episódios mais interessantes, oferecendo-lhe oportunidade de conhecer o 
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gênero fascinante das viagens e aventuras, que correspondem aos anseios 
naturais do pré-adolescente, inquieto e sonhador (COELHO, 1995, p. 19). 

 
 Conhecer o gênero para cada idade, não significa aspereza para a 

escolha do livro a ser apresentado à turma, ou seja, “as histórias indicadas para uma 

classe podem, perfeitamente, ser adaptadas para a classe seguinte” (COELHO, 

1995, p. 19),assim como, se o aluno desejar apreciar um livro com conteúdo não 

condizente com sua faixa etária deve ser motivado a realizar essa leitura e não 

barrado desta tentativa que promove a formação do leitor. 

Por volta dos sete anos as crianças já estão familiarizadas com a 

rotina e conseguem manter maior dedicação em determinada atividade, ou seja, 

“têm mais capacidade de atenção e podem se concentrar em de talhes mais sutis. 

Têm imaginação vívida, senso de humor exagerado e percepção aguçada do certo e 

do errado” (KUHLTHAU, 2002, p.76). 

Portanto, “é importante que as crianças nessa idade tenham contato 

com muitos livros interessantes, variados e de alta qualidade, que são lidos pelo 

professor ou bibliotecário e que elas próprias começarão a ler” (KUHLTHAU, 2002, 

p.29). 

Diferentemente das idades já citadas e seu aproveitamento da 

biblioteca escolar por meio de histórias infantis, por volta dos oito anos as crianças já 

estão aptas a conhecerem todo o acervo da biblioteca escolar, e compreender, de 

forma simplificada o sistema de classificação. Para além destas, esta etapa deve ter, 

em um de seus objetivos, o esclarecimento sobre histórias de ficção e não ficção. 

As crianças, que até então utilizavam apenas os livros infantis, passam 
gradualmente a usar toda a biblioteca. Durante esse período, elas se 
movimentam livremente nos diferentes setores da biblioteca, usando 
materiais de vários níveis de dificuldade e interesse. A criança se realiza 
sabendo que pode escolher tanto materiais da coleção de ficção com livros 
de não ficção (KUHLTHAU, 2002, p. 105). 

 
   

Ainda com destaque em crianças de oito anos, mas também, 

referenciar as características da faixa etária de crianças até os onze anos de idade, 

vale ressaltar que 

dos 8 aos 9 anos – Domínio do mecanismo de leitura de textos, com maior 
interesse pelo conhecimento de coisas novas. Há maior atração pelos 
desafios da vida, com questionamentos sobre a natureza. A presença do 
adulto ainda é importante para motivar a leitura. Dos 10 aos 11 anos – Fase 
da consolidação do mecanismo da leitura e da compreensão do mundo 
expressa no livro. A leitura estimula a reflexão, com maior capacidade de 
concentração e engajamento na experiência narrada (UNICEF, 2006, p. 14).  
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Assim, a aproximação da criança de acordo com suas capacidades 

cognitivas, nos Anos Iniciais, estimula sua capacidade para a leitura, bem como sua 

compreensão de mundo. Para além, a disponibilização do acervo bibliotecário para o 

aluno, ainda permitirá o desenvolvimento de sua autonomia em suas buscas, seja 

em pesquisas escolares, seja em buscas por seus próprios interesses e objetivos. 

4.2.1 O Contador de Histórias e sua Ação Pedagógica 

 

A biblioteca escolar, para estimular a apreciação da leitura, deve 

conter um acervo disponível para o trabalho de professores e também para os 

alunos, além de ser, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, um local de 

encontro, contação de histórias e mediação o professor, a fim de favorecer o contato 

com os livros e com a leitura.  

Mas, atividades realizadas para os Anos Iniciais com o objetivo 

citado anteriormente devem ser realizadas de forma criativa que busque chamar a 

atenção e concentração dos alunos, onde o professor deve também providenciar um 

planejamento, assim como todas as outras situações pedagógicas dentro de sala de 

aula e biblioteca escolar. 

O sucesso da narrativa depende de vários fatores que se interligam, sendo 
fundamental a elaboração de um plano, um roteiro, no sentido de organizar 
o desempenho do narrador, garantindo-lhe segurança e assegurando-lhe 
naturalidade. O roteiro possibilita transformar o improviso em técnica, fundir 

teoria à prática (COELHO, 1995, p. 13). 
 

Portanto, a escolha da história é primordial, visando sempre o 

público alvo, sua faixa etária e o interesse da turma, etapa, esta, que deve ser 

estudada para que posteriormente não haja arrependimentos, por exemplo, “a 

linguagem deve ser correta [...]. Os recursos onomatopaicos e as repetições 

contribuem para tornar a história mais interessante e dão mais força às expressões” 

(COELHO, 1995, p. 14). 

Com relação à importância da leitura para crianças, bem como seus 

benefícios, Farias e Rubio (2012) descrevem  

As histórias fornecem um contexto com o qual podemos trabalhar de 
diversas maneiras, fazendo com que as crianças sejam convidadas a 
criarem. As crianças adoram ouvir histórias e querem sempre ouvir mais e 
mais, isso se dá pelo prazer que elas têm de ouvir histórias e também, pela 
situação de aconchego que estas representam. As histórias são excelentes 
veículos para a transmissão de valores, porque dão contexto a fatos 
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abstratos, difíceis de serem transmitidos isoladamente. Como por exemplo, 
a valorização da esperteza, que mentir não é a melhor solução (p. 05). 

 

Assim, a escolha da história a ser contada deve ser realizada de 

forma criteriosa, com um conteúdo de qualidade e de acordo com o anseio da turma. 

O professor deve então estudá-la, ou seja, não apenas deixar a história para ser 

contada no momento de sua apresentação aos alunos. Ainda, vale lembrar que é 

preciso ter consciência de todas as atividades a serem realizadas com os alunos, de 

forma que, ouvir histórias faz parte da aproximação do sujeito com o mundo da 

leitura, todavia, decorar a história não é preciso e sim “em primeiro lugar divertir-se 

com ela, captar a mensagem que nela está implícita e, em seguida, após algumas 

leituras identificar seus elementos essenciais” (COELHO, 1995, p. 21). 

A escolha da história e o fato de estudar a história são duas 

características primordiais para que o professor sinta-se apto a realizar a leitura 

desta para toda a turma. Uma boa leitura, com entonação, que estimule a 

curiosidade poderá fazer com que os alunos busquem o livro novamente e façam 

uma nova leitura, ou escolham um livro do mesmo autor. 

Nesse contexto, as formas de apresentação da história também 

devem ser refletidas e analisadas pelo contador da história. Sugere-se então a 

simples narrativa ou a utilização de recursos para dinamizar a história. Para Coelho 

(1995, p. 31), a simples narrativa é 

sem dúvida, a mais fascinante de todas as formas, a mais antiga, tradicional 
e autêntica expressão do contador de histórias. Não requer nenhum 
acessório e se processa por meio da voz do narrador, de sua postura. Este 
por sua vez, com as mãos livres, cocentra toda sua força na expressão 
corporal. 
 

Os recursos pedagógicos para a contação de histórias são 

inumeráveis de forma que seu uso varia de acordo com a criatividade do professor, 

bem como em sua capacidade oral. O que deve ficar claro é que “o contador precisa 

estar consciente de que a história que é importante. Ele é apenas o transmissor, 

conta o que aconteceu – e o faz com naturalidade, sem afetação,deixando as 

palavras fluírem” (COELHO, 1995, p. 50). 

Consciente dos objetivos que se espera atingir em relação à história 

a ser lida acrescido do preparo do professor, seja por meio da narrativa oral ou com 

recursos pedagógicos, a hora do conto é agradável para as crianças, pois estimula a 

fantasia, compara o mundo real com o mundo do imaginário, mostrando a ela que os 

livros oferecem essa oportunidade, mas que também são grandes portadores de 
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informações socialmente acumuladas. Ou seja, o uso pedagógico da biblioteca 

através de aulas, atividades rotineiras e direcionadas pelo professor, mas também 

estimular o uso livre pelos alunos na busca de autonomia e reconhecimento dos 

variados recursos de informações ali disponíveis. Nesse contexto, 

a biblioteca escolar possui um espaço no qual é favorável e adequado para 
incentivar o hábito da leitura, dentro da escola ela é um local diferente, pois 
ela promove a interação entre professor, aluno e o bibliotecário, ligado a um 
grande número de informações, tornando-se como um laboratório de 
autoaprendizagem (EDUVIRGES, 2012 apud BEZERRA, s/p, 2008). 

 

Assim, o acervo da biblioteca é capaz de sanar muitas dúvidas 

específicas de conteúdos escolares e, para além, provocar o desejo pela leitura livre 

apenas para apropriação de significados. 

4.3. Utilização Pedagógica da Biblioteca 

  

Os alunos, muitas vezes, sabem que existe a biblioteca no interior 

da escola, porém atividades esporádicas são realizadas neste local fazendo com 

que este espaço perca seu verdadeiro objetivo, pois muitos não a frequentam. Além, 

disso o horário de funcionamento deveria ser em todo o período que a criança está 

na escola, inclusive no intervalo. 

Na convivência com a leitura, cabe à escola oportunizar ao seu aluno 
momentos orientados pelo adulto de forma sistemática e momentos livres 
em que o aluno busque a leitura espontaneamente, sem a tutela do 
professor, ou bibliotecário escolar. Aliado a tudo isso, a biblioteca escolar 
deve ser acessível, com acervo e mediação disponíveis para todos (SILVA, 
p. 01/02, 2014). 

  

Nesse contexto, Silva (2012, p. 162) descreve que “a possibilidade 

de a criança escolher [...] ir para a biblioteca num dia, ir à quadra jogar bola no outro, 

conversar com os amigos livremente, forma um cidadão crítico capaz de fazer 

escolhas”. 

Portanto, o espaço da biblioteca escolar deve promover 

aprendizagem, formar o leitor sem a necessidade de forçá-lo a buscar livros 

somente para pesquisas escolares de forma automática, ou seja, propiciar 

momentos de imaginação e emoção, visto que o acervo desta deve ser completo 

com diversos gêneros textuais. 

O prazer pela leitura está muito ligado ao acesso aos livros, e a escola deve 
dispor de uma boa biblioteca que favoreça o contato direto dos alunos com 
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os livros, com uma coleção de livros de literatura infantil, histórias em 
quadrinhos, jornais, revistas e livros literários adequados para o público 
infantil. Pois é preciso entender que na escola, a biblioteca compete com o 
recreio, às brincadeiras e jogos infantis, por isso que a biblioteca escolar 
deve ter uma variedade enorme de materiais e atividades (EDUVIRGES, 
2012 apud GARCEZ, s/p, 2007). 
 

Para uma aproximação dos alunos com a biblioteca escolar Kuhlthau 

descreve em seu livro um programa de atividades para o ensino fundamental na 

busca de explicar “como usar a biblioteca da escola”, assim separa por fases e 

etapas, sendo as seguintes dos anos iniciais 

A FASE I – Preparando a criança para usar a biblioteca – que 
compreende o período inicial de escolarização da criança até sua 
alfabetização, ou seja, dos quatros aos sete anos. Subdivide-se em duas 
etapas: 

  A 1ª Etapa – Conhecendo a biblioteca – é aquela que precede a 
alfabetização e destina-se a crianças de quatro a seis anos. 
Neste momento, o programa consiste de atividades que irão, 
predominantemente, procurar desenvolver na criança uma atitude 
positiva em relação à biblioteca e aos recursos informacionais, 
especialmente os livros. Ela se familiariza com os espaços da 
biblioteca e começa a se interessar pelos livros do acervo. 

  A 2ª Etapa – envolvendo as crianças com livros e narração de 
histórias – destinadas as crianças de seis e sete anos, ocorre 
durante um período de alfabetização e nesse momento a criança vai 
se envolver mais profundamente com os livros, principalmente 
através da escuta de histórias. 

 FASE II – Aprendendo a usar recursos informacionais – abrange séries 
iniciais do ensino fundamental (1ª a 4ª), ou seja, destina-se a alunos de sete 
a 10 anos e consiste, basicamente, de atividades que irão propiciar 
habilidades para usar os recursos informacionais disponíveis na escola 
(2002, p. 16-17). 

 
Sugere-se, portanto, que as etapas de aproveitamento dos alunos 

dos seis aos dez anos são diferenciados, bem como seus anseios de conhecimento. 

Ou seja, aos seis anos o contato com a biblioteca escolar deve familiarizar a criança 

com os livros, com atividades orientadas que busquem a conscientização sobre o 

cuidado com os livros e com os materiais disponíveis. O desenvolvimento e 

aproximação do acervo resultam de atividades de contação de histórias e também 

pelo uso livre que as crianças detêm na biblioteca, o que varia de instituição para 

instituição. 

Nesse contexto, para as crianças de sete aos dez anos, além da 

estimulação da imaginação por meio de atividades de leitura (sozinhas ou leitura 

realizada pelo professor ou bibliotecário) buscam promover o conhecimento sobre os 

diversos recursos informacionais existentes na biblioteca escolar, ou seja, por meio 

de atividades que desenvolvam habilidades de localização (para que consigam 
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encontrar um livro de forma independente) e habilidades de interpretação (para que 

saibam identificar as diversas fontes de informação, saber interpretá-las e utilizá-las 

de forma criteriosa e de acordo com o que necessitam). 

Os quadros abaixo suscitam as principais habilidades de localização 

e de interpretação a serem apreendidas na biblioteca escolar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kuhlthau (2002) 

Para isso, a habilidade de localização deve ser instigada de forma 

que o aluno tenha autonomia e consiga realizar suas buscas pelo livro e/ou 

conteúdo almejado.  

Na iniciação de atividades para a apropriação de habilidades de 

localização é difícil, pois em sua maioria ainda não conseguem ler de forma 

satisfatória, o que consiste na insistência de atividades e auxílio por parte do 

professor, além de elogiar os avanços dos alunos. Para que haja uma maior 

apropriação deste saber 

 a época mais adequada para se instruírem as crianças no uso do catálogo 
para localizar um livro é quando estiverem interessadas em um assunto e 
motivadas a encontrarem informação sobre ele. Isso as ensina a levar a 
cabo a tarefa de localizar informação, quando se deparam com um 
problema (KUHLTHAU, 2002, p.107). 
 

Habilidade de localização sobre o arranjo da coleção é apenas uma 

das muitas que a biblioteca escolar pode e deve promover no desenvolvimento dos 

alunos, através de atividades específicas para cada habilidade e para cada faixa 

etária. 

HABILIDADES DE 

LOCALIZAÇÃO 

 Arranjo da coleção 

 Revistas e jornais 

 Material e equipamentos 

audiovisuais 

 Coleção de referência 

 Ficção e não ficção 

 Sistema de classificação 

 Fontes biográficas 

 Índices 

 Internet 

 

HABILIDADES DE 

INTERPRETAÇÃO 

 Técnicas de avaliação e 

seleção 

 Ver, ouvir e interagir 

 Apreciação literária 

 Elementos do livro 

 Pesquisa e produção de 

texto 
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Para além, busca-se desenvolver no aluno habilidades de 

interpretação que os ajudam a entender e usar os materiais disponíveis no acervo, 

compreender os elementos do livro, estimular a escuta de histórias bem como sua 

interação numa discussão posterior. Assim, é importante a criança aprender a usar 

os materiais disponíveis no acervo, tanto para entretenimento como na busca de 

informações. 

Dessa forma, o papel do professor compreende em mediar essa 

relação pedagógica existente nas atividades propostas no espaço da biblioteca 

escolar por meio de ações que promovam o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas, sociais e emocionais de educando. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve o intuito de proporcionar aos professores e 

profissionais da educação uma reflexão sobre o devido papel que a Biblioteca 

Escolar deve ocupar na instituição, principalmente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, que contempla a faixa etária do seis aos dez anos, pois esse período 

da escolarização é favorável à aproximação da criança ao mundo da leitura. 

No Brasil, o processo de construção do significado da Biblioteca 

como espaço de construção de conhecimento, de apoio pedagógico, didático e 

cultural que envolve alunos e professores vem desde 1549, com a chegada dos 

Jesuítas que, inicialmente, tinha perspectivas de cunho religioso, a biblioteca estava 

circunscrita aos colégios por eles fundados, ou seja, era para poucos.  

É a partir do fim do século XIX e início do século XX que a biblioteca 

começa a ter nova configuração. Por meio de ações da UNESCO em conjunto com 

a IFLA em 1994 resulta-se o Manifesto com diretrizes pertinentes à Biblioteca, ou 

seja, constituindo um local estruturado, que envolva a realidade e os objetivos da 

escola.  

No Brasil tem o PNBE e a lei 12.244/2010 de universalização da 

biblioteca escolar que visam à melhoria no acesso a cultura, na informação e a 

construção de bibliotecas em todas as escolas do país.  

Nesse contexto, é notável os avanços nas leis em prol da biblioteca 

na escola, embora ainda serão necessárias ações concretas para a efetivação da 

relação pedagógica entre processo de ensino e biblioteca escolar, de modo a 

abranger os objetivos da escola, para a formação do aluno leitor.  

Assim sendo, os avanços com relação à biblioteca escolar são 

crescentes, mas ainda sim, devem-se propor a professores, bibliotecários e todos os 

profissionais da escola a realizarem atividades vinculadas à biblioteca, de forma que 

este local não deve apenas proporcionar a busca por materiais específicos em 

atividades dispersas, ou seja, professor e aluno devem estar em contato com o 

acervo de forma dinâmica e na busca da construção de conhecimento. Vale 

ressaltar, também, que é importante o uso de atividades de livre acesso aos alunos 

onde estes podem observar, folhear e emprestar o livro que lhes despertar maior 

atenção, com o intuito de formar leitores com autonomia e criticidade.  
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A análise realizada com relação a atividades que cativam o aluno 

para a busca de livros e da leitura propriamente dita, para crianças dos Anos Iniciais, 

resultou na atividade pedagógica que promove a leitura no espaço escolar, ou seja, 

o contar histórias. Essa atividade pode ser realizada pelo professor ou bibliotecário, 

tanto na biblioteca quanto na sala de aula, pois é estímulo à imaginação e 

curiosidade do aluno, para que busque novos livros, novas leituras.  

A adequação entre a escolha da história a ser apresentada aos 

alunos, bem como nos recursos disponíveis e sua forma de leitura ou contação, 

deve se basear nas características de cada faixa etária e da turma em questão. Para 

isso, buscamos conhecer essas especificidades através da teoria Piagetiana, mais 

precisamente os estágios de desenvolvimento infantil que corresponde à criança dos 

Anos Iniciais e as possíveis leituras que poderão interessar em cada fase.  

Dessa forma, a soma entre atividades conjuntas entre sala de aula e 

biblioteca escolar, ao visar à participação efetiva dos alunos, suas características 

intrínsecas e buscar livros que estimulam a imaginação, com atividades lúdicas e 

com a interação da turma, irá proporcionar a formação do aluno autônomo, que terá 

a biblioteca escolar como um espaço de conhecimento, aprendizagem e lazer. 

 Assim, considera-se que a formação de futuros professores que vão 

lidar no dia-a-dia com dificuldades de aprendizagem e formação de leitores deve 

conter estudos que estejam no contexto do uso pedagógico da biblioteca escolar 

Através da elaboração deste trabalho pude compreender o 

verdadeiro significado da biblioteca escolar, reconhecendo as falhas pedagógicas o 

que como futura docente ou pedagoga não serei pertinentes nestes erros, atuando, 

portanto, na formação de crianças dos Anos Iniciais com o propósito de vincular 

atividades cotidianas com a amplitude pedagógica da biblioteca escolar, além de 

ministrar contações de histórias na busca de cativar novos leitores. 
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