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Resumo 

Este trabalho resultante de uma pesquisa de Iniciação Científica teve como objetivo 
investigar como ocorre a formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental. 
Trata-se de um estudo bibliográfico e buscou discutir os conceitos relacionados à 
formação leitora, à mediação pedagógica da leitura e a biblioteca escolar. Este 
trabalho ancora-se em estudiosos e pesquisadores da leitura e na Teoria Histórico-
Cultural. Como resultados aponta-se que a formação leitora está atrelada às situações 
e experiências das quais as crianças participam e das relações que estabelecem; o 
professor tem o papel fundamental de criar as condições necessárias para que as 
crianças convivam com a leitura desde o início da escolaridade de forma dinâmica e 
dialógica. Aponta-se também que a biblioteca se constitui num espaço crucial para o 
processo de formação leitora quando se apresenta como um espaço vivo de relações 
entre as crianças, a leitura, o conhecimento e o professor/bibliotecário. 

 

Palavras-chave: Formação de Leitores; Leitura; Ato de Ler. 

 

Introdução 

 

Este trabalho é resultante de uma pesquisa de iniciação científica 

realizada de agosto de 2018 a julho de 2019 e tem como objetivo compreender como 

ocorre a formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental, o processo de 

mediação da leitura, bem como compreender a biblioteca escolar como um espaço 

fundamental para essa formação. Trata-se de um estudo bibliográfico uma vez que 

consiste numa reflexão teórica sobre o tema por meio de fonte bibliográfica condizente 

ao assunto a ser investigado. De acordo com Gil (2002), esse tipo de pesquisa requer 

o desenvolvimento em etapas a saber: escolha do tema, levantamento bibliográfico 

preliminar, leitura do material que deve respeitar uma sequência como forma de 

garantir qualidade à coleta e organização de dados. O autor propõe a leitura 

exploratória e a seletiva antes de proceder à leitura analítica. “A finalidade da leitura 

analítica é a de ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que 
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estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa” (GIL, 2002, 

p.78). A última etapa é destinada à leitura interpretativa que busca relacionar o que o 

autor afirma com o problema em questão, indo além dos dados e efetivando sua 

ligação com outros conhecimentos.  

Atualmente, é possível observar algumas práticas docentes no que 

diz respeito à valorização da leitura. Muitos professores buscam por ampliar os 

tempos e os espaços para que essa prática cultural ocorra de forma lúdica e funcional. 

Sendo assim, para compreender o processo de formação de leitores na escola de 

anos iniciais do ensino fundamental, primeiramente é tratado sobre o conceito do ato 

de ler e de leitura, identificando de que maneira a leitura é apresentada para as 

crianças nas escolas. Posteriormente é discutido como o leitor se constitui e o que 

representa a formação leitora. E por fim, aborda-se a biblioteca como espaço 

privilegiado da leitura que necessita da intervenção de um mediador para tornar-se 

um instrumento relevante para a formação de leitores. 

  

O ato de ler e a leitura 

 

Tendo em vista que essa pesquisa buscou compreender como ocorre 

o processo de formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental, fez-se 

necessário discutir conceitos basilares sobre a temática como o conceito do ato de 

ler, de leitura e formação leitora.  

Segundo Arena (2010), o ato de ler é uma ação cultural, plural, 

histórica e social. Cultural porque é criado pelo homem, assim como a língua, sendo 

aprendido no contato com o outro, ensinado intencionalmente. Plural, pois ocorre de 

diferentes maneiras, em diferentes contextos. Histórico, porque é repassado por 

diversas gerações e se altera e modifica diante dos contextos e do momento histórico 

no que diz respeito aos modos de ler e aos suportes de leitura. Social, porque é um 

ato criado socialmente e que ao se apropriar desse ato, o sujeito é capaz de inserir-

se como sujeito constituinte de uma sociedade e ainda possibilita que as pessoas se 

relacionem com as outras, que manifestem ideias, sentimentos, emoções e se 

coloquem em contato com o outro e com outras realidades.  

Ao considerar o ato de ler como um ato cultural, compreende-se que 

a criança estabelece relações por meio da língua. Na teoria histórico-cultural, os 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

objetos materiais e imateriais criados pelo homem formam a cultura humana e a língua 

está inserida neste contexto. Sendo assim, é essencial que o professor ensine a ler 

por meio das práticas que promovam o interesse nos alunos, que ensinem os alunos 

a fazerem perguntas ao texto, previsões na leitura, que levantem hipóteses e que 

validem essas hipóteses ou não. 

A linguagem, segundo a perspectiva bakhtiniana, resulta da interação 

verbal entre os sujeitos, ocorre em um processo dialógico. Ou seja, a linguagem se 

constitui por meio das trocas dinâmicas entre os interlocutores. Sendo assim, 

 

a concepção bakhtiniana de linguagem decorre do pressuposto de que 
o sujeito se constitui à medida que se relaciona com o outro, à medida 
que vai ao encontro do outro. Nesse sentido, a linguagem pressupõe 
trocas linguísticas dinâmicas numa situação e num lugar histórico e 
social concretos (BRAIT, 2005 apud SILVA, 2009, p. 52). 

 

Desta forma, o bom leitor não apenas domina o sistema linguístico, 

mas num processo dialógico “o leitor no ato da leitura traz os seus conhecimentos 

para dialogar com o texto, para compreendê-lo e essa compreensão permite ao leitor 

criar, modificar e elaborar novos conhecimentos.” (SILVA, 2009, p. 60) 

Para Arena (2010), muitos professores se queixam da dificuldade dos 

alunos em interpretarem textos destinados à sua idade, porém não reconhecem que 

o problema pode estar enraizado na sua metodologia. Alguns afirmam que, se o aluno 

não sabe ler, há um problema de aprendizagem e não na didática do professor. Ainda 

afirma que, quando o professor percebe que o aluno tem o domínio da relação 

grafofônica (junção da escrita com o som), considera que o mesmo já sabe ler. No 

entanto, quando este aluno, posteriormente, faz a pronúncia, mas não sabe interpretá-

la e não compreende o seu significado, é detectado que este mesmo aluno não sabe 

ler. Desta forma, ressalta que há um problema quando se enfatiza a relação 

grafofônica no ensino do ato de ler em detrimento da compreensão ou ainda quando 

a atribuição de sentido ocorre apartada e num momento posterior dessa relação. É 

necessário que o aluno aprenda o sistema linguístico, mas deve aprender a língua em 

seu funcionamento em situações reais de uso em que a criança entenda porquê e 

para que lê (SILVA, 2009). 

Ler é compreender, é a ação de atribuir sentido, e a leitura só poderá 

se tornar presente na vida da criança na escola se o professor proporcionar situações 

reais em que a necessidade de leitura seja provocada para isso. Segundo Arena 
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(2003), deve-se criar necessidades geradoras de leituras nas quais o leitor estabeleça 

relação com o texto, em um ato de atribuir sentido, pois são essas necessidades que 

constituem o leitor e sua ação de ler. Uma vez que atenta para o fato de que é muito 

comum entre às práticas de professores a utilização de métodos que enfatizam 

técnicas de leitura apenas para a decifração das letras e sua relação com o som, e 

não de fato, para criar na criança uma atitude responsiva diante do texto. O ato de ler 

ensinado como uma prática cultural exige uma didática coerente para essa finalidade 

que promova a formação de leitores. 

Há, portanto, uma diferença entre ensinar a ler e ensinar leitura. A 

leitura, entendida como prática social, só existe quando o leitor tem a capacidade de 

relacionar o que sabe com o texto lido. De acordo com a perspectiva bakhtiniana, a 

leitura permite um encontro interlocutivo, onde o leitor, em uma atitude responsiva, 

interage com o texto. Dessa forma, a leitura é entendida com um processo dialógico, 

no qual implica atribuir sentidos. (VYGOTSKY, 1995 apud SILVA, 2009, p. 60) e, por 

essa razão, o professor não ensina a leitura, mas o ato de ler.  

Pode-se dizer que o ato de ler é a ação de atribuir sentido. Conforme 

as ações dos outros constituintes do entorno da criança e das relações que estabelece 

com as situações das quais participa, é o que irá determinar o modo como a criança 

faz a leitura. Ler também é um instrumento de formação do pensamento e para que 

haja uma transformação do modo de pensar, é necessário mais que apenas decifrar 

códigos linguísticos, mas construir sentidos, estabelecer relações com a realidade.  

Arena (2010) afirma que desde o início do processo de escolarização, 

o que mantém o ato de ler é a ação do leitor em elaborar perguntas vazias ao texto, 

que não exigem reflexão do leitor. Portanto, deve-se ensinar a fazer perguntas para o 

texto. Arena (2010, p. 245) afirma que “... a direção está em criar necessidades 

geradoras de perguntas que exigem respostas, isto formará um leitor flexível e 

múltiplo”. E quanto a função do professor, Arena (2010, p. 246) define como a “de 

ensinar e oferecer melhores condições que exigem que o aluno tenha objetivos para 

ler, conhecimentos a mobilizar e perguntas a elaborar”. Esses aspectos são 

fundamentais para a formação de um leitor capaz de dialogar com o texto, fazer 

questionamentos, levantar hipóteses e buscar indícios durante sua leitura.  

No próximo tópico será abordado como é constituído o leitor e os 

aspectos que envolvem a formação leitora. 
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O que é formar o leitor? 

 

Apresentado o conceito de leitura e do ato de ler, a questão 

norteadora deste trabalho foi “o que é formar o leitor?”. Pretendeu-se discutir como o 

professor pode promover situações que contribuam para a formação de leitores como 

sujeitos ativos durante o processo de apropriação da leitura. Dado que, o processo de 

leitura ocorre com o ato de atribuir sentido e não apenas com a decodificação de 

símbolos linguísticos. 

Segundo Silva e Arena (2012, p. 3), “a leitura somente se institui na 

relação interlocutiva que pressupõe o dialogismo”, ou seja 

 

[...] se institui somente quando o leitor estabelece uma relação com o 
texto e com o autor, numa atitude responsiva que o torna capaz de 
refutar, refletir e reavaliar o que leu. Do contrário, essa leitura não se 
constitui como tal, se fecha em si mesma, sem trazer uma 
contrapalavra. (SILVA; ARENA, 2012, p. 3) 

 

É somente por meio da relação com o outro que o leitor possui 

capacidade de refletir, refutar e reavaliar o que leu, em uma atitude responsiva diante 

do texto. O processo dialógico ocorre nas interações entre os interlocutores e o texto, 

em que o leitor é capaz de questionar o texto em busca de respostas para as suas 

próprias perguntas.  

De acordo com a perspectiva apresentada neste trabalho, é por meio 

da relação com o outro que o sujeito se constitui humano, e a linguagem é o resultado 

das interações verbais trocadas entre os sujeitos. A linguagem é viva e está em 

constante movimento, pois ocorre nas relações, na troca entre o eu (locutor) e o outro 

(interlocutor). E a leitura ocorre mediante ao encontro dos interlocutores, quando há 

relação interlocutiva com o texto, o que permite ao leitor refletir e questionar sobre o 

que leu (SILVA, 2009). Sendo assim, a leitura e a literatura infantil são vistas como 

meios de humanização e instrumentos de inserção das crianças na cultura escrita. 

Segundo a Teoria Histórico Cultural, o homem não nasce humano, 

mas se torna humano, e os objetos materiais ou não materiais criados por ele, formam 

a cultura humana.  Silva (2009, p. 13) define que  

 

[...] ao criar a cultura humana – os objetos, os instrumentos, a ciência, 
a lógica, os valores, os costumes e hábitos, as linguagens – criam a 
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própria humanidade que é o conjunto das características e qualidades 
humanas expressas pelas habilidades, capacidades e aptidões que 
foram se formando ao longo da história por meio da própria atividade 
humana. 

 

Dessa forma, o ser humano se apropria dos objetos materiais e 

imateriais de acordo com o contato que teve com estes, e das relações que 

estabelece. As capacidades e aptidões criadas por meio das relações com as outras 

pessoas, propiciam a criação de novos objetos e, assim, cria-se a sua própria 

humanidade e constrói a humanidade do outro. Silva (2009, p. 13) ainda afirma que  

 

[...] somente na relação social, com os pares mais avançados é que 
as novas gerações internalizam e se apropriam das funções 
tipicamente humanas como a fala, o pensamento, o controle da própria 
conduta, a função simbólica da consciência. Nesse sentido, o 
processo de educação é um processo de humanização. 

 

 Esta afirmação revela que a educação é vista como processo de 

humanização, pois é por meio das relações com os outros mais experientes que os 

mais novos internalizam as funções humanas, como a fala, os costumes, princípios e 

valores. Deste modo, cabe a escola criar necessidades humanizadoras que 

promovam experiências às crianças, afim de que elas se desenvolvam plenamente, 

atingindo o máximo das qualidades humanas. 

Diante desses pressupostos, para Charmeux,1994, p. 88), 

 

O ensino da leitura é colocar em funcionamento um comportamento 
ativo, vigilante, de construção inteligente de significação, motivado por 
um projeto consciente e deliberado, e isto desde o próprio início da 
escolaridade das crianças, e mesmo antes que elas cheguem à 
escola. É por este tipo de questionamento e de raciocínio que é preciso 
começar, e é em cima disto que é preciso trabalhar até o fim da 
escolaridade. Jamais o repetiremos suficientemente: aprender a ler é 
aprender a construir sentido, e tudo que não conduzir diretamente 
a este resultado não pode pretender ser uma aprendizagem da leitura.  

 

É por meio da escola que a criança conhece diversos conteúdos, 

tendo como base a leitura. No entanto, percebe-se que muitas vezes o discurso da 

escola em relação a leitura ainda persiste nos modelos tradicionais, em formas de 

exercícios e tarefas maçantes que aparentemente promovem o aprendizado da 

pronunciação pelas crianças, mas ao mesmo tempo não exige a compreensão sobre 

o significado dos textos lidos. Desta maneira, forma-se crianças ledoras, que 
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mecanicamente pronunciam as palavras, decodificam os sinais gráficos, mas não 

compreendem o significado do texto. (SILVA, ARENA, 2012). 

Quanto a isto, Charmeux (1994, p. 42), aponta que “saber ler é 

compreender, e uma criança que não compreende o que lê, na realidade não leu. 

Seria absurdo dizer que ela lê sem compreender; ela absolutamente não lê.” Para se 

formar crianças leitoras é necessário ensinar a criança a fazer perguntas ao texto, 

uma vez que o texto literário exige do leitor que estabeleça relações, e cabe ao 

professor pensar em diferentes maneiras para gerar interesse pela leitura e pelos 

diferentes gêneros textuais. 

Considerando que o ato de ler é ensinado e o professor é o 

organizador desse processo na escola, sua atuação é a de promover situações em 

que a leitura seja provocada nas crianças, de modo que participem intensamente, 

ativamente e dialogicamente do processo de apropriação da cultura escrita.  

Para Silva e Arena (2012) é fundamental que o professor se aproprie 

de três elementos do gênero discursivo que são relevantes para a inserção da criança 

na cultura escrita: o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional 

(BAKHTIN, 2003). Quando o professor domina os diferentes aspectos dos gêneros 

discursivos, tem a possibilidade de selecionar obras, autores e criar diversas 

estratégias que criem na criança a necessidade de ler e possivelmente o gosto pela 

leitura. Quanto mais dominar o funcionamento dos gêneros, maiores são as 

possibilidades de uso, de proposição para o trabalho pedagógico e para a formação 

leitora. 

Jolibert (1994, p. 149) aponta que 

 

Toda leitura é um questionamento de texto, isto é, uma elaboração 
ativa de significado feita pelo leitor a partir de indícios diversos, de 
acordo com o que está procurando no texto para responder a um de 
seus projetos. Isso quer dizer que, quando falarmos aqui de 
“questionamento de textos”, estaremos dizendo que são as crianças 
que questionam um texto para extrair seu sentido – que aprendem a 
questioná-lo com a ajuda do professor – e que não é o professor quem 
“faz perguntas de compreensão” sobre o texto. 

 

Diante deste apontamento é possível afirmar que ler é fazer perguntas 

ao texto e tentar encontrar respostas a essas perguntas, é dialogar com as ideias que 

o texto apresenta, estabelecer relações e atribuir sentido. Ler é compreender. 
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O leitor somente se constitui leitor quando é capaz de dialogar com o 

texto e de desempenhar uma atitude responsiva diante do texto lido. Em outras 

palavras, quando é capaz de opinar, refutar, refratar ou refletir. 

O tópico a seguir apresenta a biblioteca com um dos espaços 

privilegiados da leitura, como esse espaço contribui para a formação leitora e a 

importância do mediador neste ambiente. 

 

A biblioteca como espaço privilegiado da leitura 

 

Este tópico trata a respeito da biblioteca como um espaço que pode 

ser potencializador da formação leitora. 

A Lei Federal nº 12.244, de 24 de maio de 2010, dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas escolas do país. A Lei revela preocupação com a 

leitura e em um dos seus artigos aponta o conceito de biblioteca como um espaço que 

contenha “coleção de livros, materiais videográficos e documentos que estejam 

disponibilizados para consulta, pesquisa, estudo e leitura” (BRASIL, 2010). Dessa 

forma, entende-se como biblioteca, um espaço físico no qual é armazenado diversos 

tipos de materiais para consulta.  

Ao observar para além da lei, na realidade em muitas escolas não há 

a existência deste espaço ou quando há o espaço físico, muitas vezes acaba sendo 

utilizado para depósito de materiais que não condizem com o ambiente em que estão 

armazenados. A lei ainda dispõe sobre a sua efetivação em um prazo máximo de dez 

anos, e de forma suscinta, coloca o bibliotecário como o responsável pela biblioteca.  

Algumas escolas contam com espaços físicos com diferentes 

denominações referentes à leitura, como por exemplo, as Salas de Leitura. E as 

pessoas responsáveis por esses espaços são professores, muitas vezes readaptados 

ou que estão afastados por algum motivo e que encontram-se ali, responsáveis pela 

mediação nesse ambiente, evitando assim a contratação de um bibliotecário. 

Conforme Arena (2011), o papel de mediador nas bibliotecas está incumbido ao 

bibliotecário, apesar de não haver uma lei que torne obrigatório o seu papel como 

mediador da leitura nas bibliotecas.  

Ao analisar o decorrer da história, as políticas públicas do nosso país 

insistem em estabelecer a existência de bibliotecas sem a presença do mediador, por 

tratarem de um espaço físico que possua acervo e não as consideram como um 
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contexto de relações. A biblioteca por si só, não se configura como biblioteca, por mais 

que disponha de um bom acervo e mobiliário. Segundo Arena (2011, p. 13) 

 
Não são os objetos físicos que dão a ela a existência e vida. Não é 
somente com eles que se pode confirmar a existência de biblioteca na 
escola; mas é com as relações entre alunos, livros, bibliotecários, 
professores de biblioteca e professores de salas de aula que se pode 
conquistar o estatuto de lugar dos livros ou de biblioteca. 

 

Essa afirmação mostra que os objetos físicos que compõem a 

biblioteca não são válidos quando não são utilizados. Para se caracterizar como 

biblioteca, ou qualquer outro ambiente com denominação semelhante, as relações 

entre alunos, livros, bibliotecários e professores são necessárias para que o espaço 

seja frequentado e assim, corresponda com a sua denominação. O processo de leitura 

não ocorre somente pela posse do objeto, sendo necessário uma interação e 

conhecimento dos aspectos que o livro apresenta, e essencialmente que ocorra uma 

mediação nesse processo, pois “não é possível afirmar que há uma biblioteca ou um 

lugar de livros simplesmente pela existência desses objetos em um espaço, se não 

há relações e ou se estas são curtas, fragmentadas, descontínuas” (ARENA, 2011, p. 

14). As relações são aspectos essenciais para a formação de leitores. 

Entretanto, Arena (2011) elucida que muitas escolas utilizam a 

biblioteca somente como apoio ou complemento das atividades desenvolvidas com 

leitura em sala de aula, ou seja, muitos alunos frequentam a biblioteca para realizar 

pesquisas de acordo com o que o professor solicitou. Porém, a identidade da 

biblioteca escolar ultrapassa essa concepção de apoio e complemento, pois carrega 

a cultura histórica de relação entre leitores e livros. Estão compreendidas nessa 

cultura histórica as diversas transformações relacionadas às práticas sociais de cada 

época.  

Ao analisarmos a história das bibliotecas no Brasil, a primeira 

biblioteca pública surgiu no ano de 1811 em Salvador – BA, porém formada por 

iniciativa da sociedade, e não do Estado. Já em 1936 com o surgimento do 

Departamento de Cultura, situado em São Paulo sob domínio de Mário de Andrade, 

foi criada a “Biblioteca Municipal” e também outras bibliotecas voltadas para o 

atendimento do público infanto-juvenis, e muitas encontravam-se localizadas nas 

zonas periféricas. Porém, com a inserção do Estado Novo no país, modificou-se toda 
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a estrutura organizacional das bibliotecas, e com isso muitas propostas que 

possibilitavam o acesso da população menos favorecida se findaram. 

Silva (2009) ressalta outro aspecto importante, sendo ele a criação da 

Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil no ano de 1968, que inicialmente tinha 

como objetivo a promoção do livro e da literatura infanto-juvenis. Com o aumento do 

número de escolas e matrículas na década de 70, a indústria editorial brasileira 

ganhou força e investiu muito em livros didáticos.  

A partir dos anos 80 o regime político do país tornou-se democrático, 

porém houve uma precarização do ensino, pois o número de alunos nas escolas 

superou a qualidade do ensino. Muitos programas voltados para o fomento a leitura 

eram descontinuados pelo novo governo, e a cada nova governança era modificado 

o que já estava vigorando. Neste mesmo período, valorizou-se os livros paradidáticos 

com a afirmação de que eram essenciais ao desenvolvimento da criança. Já a partir 

de 2002, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar teve como iniciativa à leitura o 

programa “Literatura em Minha Casa”, no qual os livros foram enviados às bibliotecas 

escolares e para alunos de 4ª e 5ª séries, com o intuito que cada aluno pudesse levar 

o livro para casa e compartilhar com as pessoas mais próximas.  

A cada programa criado o objetivo pauta-se em apenas distribuir o 

livro, sem a garantia de intencionalidade em formar leitores. Silva (2009, p. 90) aponta 

que ter uma lei que invista obrigatoriamente nas ações de leitura é uma das principais 

lutas de professores e pesquisadores, e quanto aos projetos de fomento à leitura 

afirma que “...frutificam apenas por um período, depois, são esquecidos ou 

transformados em outras estratégias sem, ao menos, reaproveitar o que já foi 

instituído”. 

De uma forma geral, na cultura escolar o conceito de leitura é 

considerado quando o aluno já possui domínio do sistema linguístico. Porém, como já 

mencionado anteriormente, somente o domínio do sistema linguístico não garante a 

leitura se não estiver acompanhado da produção de sentido, o que significa que o 

aluno não produz leitura apenas ao decifrar os códigos e ao fazer uma pronunciação. 

Um dos motivos pelos quais a presença do bibliotecário é essencial nas escolas, pois 

“pode investir no ensino das ações de leitura como práticas inventadas e intensamente 

transformadas pelos homens a cada geração”. (ARENA, 2011, p. 15). É por meio 

dessas ações que o mediador provoca nas crianças as necessidades de leitura, que 

lhes possibilitam descobrir e refletir cada vez mais sobre as histórias existentes nos 
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livros. A biblioteca possui um papel fundamental para a formação leitora, pois permite 

o acesso do sujeito ao conhecimento, à informação e à cultura. 

 

Considerações finais 

 

O ato de ler é mais do que apenas decifrar esses símbolos: é o ato de 

atribuir sentido ao texto lido, estabelecendo relações com suas vivências. Aprender 

os códigos linguísticos faz parte do processo, mas o problema se encontra quando 

apenas essa técnica é enfatizada. O ato de ler como um ato de atribuição de sentido, 

de interlocução, torna-se imprescindível, visto que a leitura funciona como uma porta 

de acesso para que o sujeito se sinta pertencente a uma determinada sociedade.  

Ao analisar as políticas públicas e programas governamentais de 

incentivo à leitura, é possível observar que se faz necessário o refinamento no que 

condiz a essência do projeto, que pode ser pautada na formação de leitores, para a 

promoção do desenvolvimento cultural. Muitos projetos permanecem por um 

determinado período, mas a cada troca de administração são alterados ou extintos, e 

essa descontinuidade de projetos faz com que o país não avance no que se refere ao 

desenvolvimento do fomento à leitura.  

A biblioteca é um espaço fundamental para a formação leitora, pois 

por meio dela o aluno tem acesso ao livro, aos diferentes materiais de leitura e 

consequentemente às informações. Além de ser direito fundante, o acesso ao livro 

permite que o indivíduo se aproprie de conhecimentos que constituirão sua formação 

cultural. Porém, não basta o acesso ao livro. A presença de um mediador neste 

ambiente é essencial para que as práticas das ações de leitura sejam internalizadas 

pelo leitor, e assim, a biblioteca seja um ambiente do qual faça parte do cotidiano das 

pessoas. 

Ao inserir a criança no mundo da leitura, será incluída também ao 

mundo do conhecimento construído socialmente no decorrer dos anos, o que permitirá 

apropriar-se cada vez mais da cultura humana historicamente elaborada. 
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