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Resumo 
Este trabalho de iniciação científica foi desenvolvido com base no projeto de 
pesquisa “Mediação da leitura nas bibliotecas escolares na rede municipal do ensino 
de Londrina”, da qual iniciei em agosto de 2018 e encerrou em julho de 2019. Onde 
se investigou a contribuição da leitura literária na formação de leitores nos anos 
iniciais do ensino fundamental. A pesquisa parte do pressuposto que literatura 
infantil é um dos recursos pedagógicos que contribuem para formação de leitores na 
escola por meio da mediação pedagógica da leitura e da biblioteca escolar. Assim, o 
trabalho foi desenvolvido por meio de estudos bibliográficos realizados no grupo de 
estudos da pesquisa. Buscou-se o reconhecimento e amadurecimento conceitual em 
relação à literatura infantil como elemento formador na infância escolar não somente 
no processo da aquisição da leitura e da escrita, mas também para a formação de 
leitores e o desenvolvimento intelectual do aluno.  
 
Palavras-chave: Leitura literária; Formação de leitor; Mediação pedagógica da 
leitura.  
 

Introdução  
 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa, “Mediação da 

leitura nas bibliotecas escolares na rede municipal do ensino de Londrina”, do qual 

sou bolsista CNPQ desde 2018. O projeto teve como objetivo o estudo direcionado 

da atividade pedagógica de incentivo à leitura, intitulada Hora do Conto no projeto de 

leitura Palavras Andantes.  

Ao longo do 2°semestre de 2018 discutimos os textos dos quais 

utilizo como referências nesse artigo. Também realizamos algumas visitas em 

bibliotecas oportunizando a assimilação da teoria com a prática e maior 

conhecimento do nosso foco de estudo. Assim, o artigo reflete as pesquisas e 

discussões feitas em grupo referente à valorização da literatura infantil nos anos 

iniciais do ensino fundamental, como componente da formação de leitores no 

ambiente escolar, a fim de que desenvolvam o hábito de leitura e, 

consequentemente, a apropriação intelectual que a leitura proporciona. 
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Para analisar a leitura e o que motiva o indivíduo ao ato de ler, é 

fundamental entender as transformações e o valor dessa ação ao longo da história 

da humanidade, desde a criação da escrita à sua evolução; do processo da leitura e 

biblioteca no Brasil, assim como os projetos políticos e sociais existentes no nosso 

país para o incentivo e formação da leitura e do leitor. 

A leitura muitas vezes é atribuída com fim apenas de ensinar o 

sistema linguístico, focando o sinal e não na compreensão do que se lê, ignorando 

que se trata de uma atividade que é aprendida e que contribui para a compreensão, 

reflexão e crítica no contexto atado à realidade que se vive. As palavras não são 

meramente sinais, elas trazem um significado, dando sentido para o leitor. O ato de 

ler possibilita ao leitor desvendar mundos intangíveis, conhecer histórias, lugares, 

épocas diferentes e, até mesmo, sentir sensações, as quais são reações causadas 

pela compreensão daquilo que se lê.   

Nesse contexto, debatemos a formação literária a partir da educação 

escolar por meio da intervenção do professor, visando ao ensino e à aprendizagem 

da leitura, suas relações com a literatura infantil e a formação do gosto literário, de 

modo a promover a inserção da literatura não apenas na cultura escrita, mas 

também estabelecer uma relação mais efetiva contribuindo na apropriação da leitura 

e da literatura.  

Para se mediar a leitura na escola é preciso reunir elementos que 

processem simultaneamente em prol da formação de leitores. Precisa ser de forma 

consciente, intencional e eficaz para contribuir na formação dos alunos para torná-

los em leitores. Com isso, faz se necessário a formação contínua do professor, 

ações pedagógicas da escola em conjunto com a biblioteca e um acervo adequado 

disponível nas instituições. 

É necessário, também, ressignificar  o papel da biblioteca na 

Educação, com a criação de bibliotecas escolares e de políticas públicas 

comprometidas para garantir o desenvolvimento cultural e literário, o que já é 

garantido por lei, mas ainda escasso no cenário educacional. 

Para refletir acerca dessas questões, o texto está estruturado em 

três seções: “Leitura e biblioteca no Brasil: aspectos históricos” que vai analisar a 

evolução da escrita e da leitura; “Formação de leitores nos primeiros anos da 

escolaridade” analisa a importância da formação de leitores nos primeiros anos de 

escolaridade e os quefazeres necessários para efetivar a formação literária na 
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educação escolar e “A biblioteca escolar: espaço potencializador do encontro da 

criança com a obra literária” reflexionando acerca das ações desenvolvidas na 

biblioteca que tornem eficaz o processo de mediação e formação da leitura literária 

nas escolas. E, por fim, as conclusões que obtivemos com a pesquisa e o presente 

trabalho.   

2 Leitura e biblioteca no Brasil: aspectos históricos 

 

Na convivência social e cultural constatamos a importância da 

leitura, atualmente o uso da escrita e a compreensão dela são fundamentais para a 

aquisição de qualquer informação. Lendo expandimos, ampliamos a visão e o 

conhecimento do mundo, contribuindo, assim, à inserção, atuação e formação crítica 

do indivíduo na sociedade.  

Nos tempos antigos, antes da escrita, já se tinha a necessidade de 

se comunicar, de repassar informações, era característico do ser humano 

compartilhar suas experiências e através de códigos e sinais, como o desenho, 

reproduziam seu conhecimento.   

Com a necessidade de troca de informações entre os povos, surgiu 

a linguagem escrita por meio de sinais e figuras, como é o caso da escrita 

pictográfica, que permitiu a transmissão de conhecimentos de tempos remotos e seu 

aprimoramento que acompanha a evolução da sociedade que se vincula diretamente 

à leitura, gerando comunicação plena (SILVA, 2009). 

A escrita é uma tecnologia cujo progresso está associado a cada 

momento histórico da humanidade até a atualidade, o que gerou ao longo do tempo 

transformações no ato de ler e na função da leitura. Assim, Silva (2009) aponta que 

na sociedade grega (323a.c. a 146a.c), no período helenístico, apenas alguns 

tinham acesso à alfabetização e poucos eram letrados.  Com o tempo, a leitura e o 

livro passaram a ser valorizados, estas práticas foram reconhecidas pela civilização 

romana que utilizava livros gregos como referência para sua própria elaboração 

literária.  

No período medieval o acesso à leitura era, predominantemente, a 

pessoas ligadas à Igreja. Com o desenvolvimento da sociedade, passou a mudar e 

ampliar os materiais impressos entre os séculos XVI a XVIII. Gradualmente, a 

população passa a ter maior acesso ao livro que, aos poucos, deixa de ser elitizado. 
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Nesse período, no século XVII passa a valorizar o ensino infantil entre as classes 

sociais de maior prestígio, com o reconhecimento da educação e, 

consequentemente, da escola. Com isso, o livro e a leitura tornaram-se alicerces 

para essas instituições, o que promoveu o surgimento das bibliotecas (SILVA, 2009). 

A expansão das bibliotecas ocorreu com o reconhecimento social da 

leitura dado ao crescimento da população nas escolas e da valorização da cultura 

fomentada pela revolução industrial. Segundo Silva (2009) como o mercado e a 

sociedade exigiam maior escolaridade, consequentemente o livro se disseminou e 

surgiu uma categoria voltada ao público infantil. Assim, surgiu nos EUA, a partir do 

século XIX, a biblioteca para esse público.  

Com a formação social de cada período, a leitura evoluiu e, sendo 

um instrumento que permeia todo o conhecimento, hoje ela se faz essencial 

conforme Silva (2009): 

 

De lá para cá, vivemos numa sociedade que, paulatinamente, utiliza 
a leitura como um dos principais balizadores a incorporar o indivíduo 
à prática social, à cidadania. Para tornar-se cidadão, o indivíduo deve 
dominar a linguagem urbana e, nesse contexto, a leitura é uma das 
linguagens necessárias [...]. Assim, a cidadania insere-se num 
processo de construção social e aquele que não lê, terá suas ações 
menos valorizadas, desprestigiadas (SILVA, 2009, p.79). 
 

No Brasil até o século XVIII, por ser dependente de Portugal, a 

escolarização e os livros estavam ainda restritos à elite. Uma vez que se dava mais 

importância à exploração dos recursos naturais do país e pela conveniência de 

manter o domínio sobre a colônia, por isso, impediam a produção gráfica; pois quem 

tivesse o acesso à leitura usufruiria de prestígio social e poder (SILVA, 2009). 

Não era fácil a impressão de livros por aqui, pois além de ser 

economicamente inviável o Império Português queria manter a colônia sob seu 

controle, apenas a classe social alta conseguia ter acesso ao livro. Silva (2009) 

expõe que nos países em que havia impressão o desenvolvimento da leitura 

somente acontecia com o acesso à alfabetização e interesse pela leitura, já no Brasil 

as autoridades limitavam a produção literária, a escola e, como efeito, a leitura dado 

que a escola era para poucos e a tipografia estava proibida.  

 Assim as bibliotecas, no século XVIII, eram encontradas apenas em 

colégios e conventos, limitando o alcance a padres, alunos e pessoas autorizadas 
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que constituíam a elite intelectual. Porém, com a expulsão dos jesuítas muitas 

bibliotecas passaram a ser desmontadas e os livros foram aglomerados em espaços 

inadequados e estragavam, quando não eram roubados, vendidos ou usados como 

embrulho de medicamentos e perfumarias (SILVA, 2009).  

A partir do século XIX foi permitida a tipografia no Brasil e com a 

vinda da corte portuguesa a impressão foi liberada para o mercado. Dessa forma, 

expandiu-se, aos poucos, o número de livros e publicações, bibliotecas públicas e 

livrarias; consequentemente maior acesso à leitura. Em 1811, na Bahia, conforme 

Silva (2009), surgiu a primeira biblioteca com acesso público, criada por iniciativa 

privada. Foram esses acontecimentos que contribuíram ao aumento gradual dos 

espaços e atividades desta área e em virtude da emancipação buscou-se referência 

nacional. 

No fim do século XIX ampliou-se o número de livros infantis e 

surgiram os primeiros exemplares de autoria nacional. Nesse contexto, Monteiro 

Lobato se destaca pela literatura e pela inovação ao abrir uma editora e criar 

estratégias de distribuição por conta da pouca existência de livrarias no país como 

Silva (2009) aponta:  

 

 [...] Lobato formou uma rede de distribuição de suas publicações; 
eram quase 2000 pontos de vendas que iam de farmácia a padaria. 
Ainda hoje o mercado editorial brasileiro carece de iniciativas 
arrojadas como a de Lobato, pois persiste o problema na distribuição 
do livro no Brasil (SILVA, 2009, p.83 – 84). 
 

Historicamente o processo da evolução da leitura no Brasil foi lento e 

teve muitos obstáculos, entretanto, houve intervenções que provocaram mudanças 

positivas. Atualmente a maior parte de ações para o progresso nesta área não tem 

continuidade e parte delas são ações dispersas e, mesmo que promova avanços, 

essas interrupções tornam o desenvolvimento fraco e vagaroso. 

De acordo com Silva (2009) alguns programas do governo federal, 

acrescentados ou substituídos, trouxeram benefícios. No início dos anos de 1980 o 

estabelecimento de que o livro e a leitura seriam essenciais na escolarização infantil 

e que anteriormente, na década de 70, era o livro didático. 

Todavia nem sempre foram propostas políticas contínuas para a 

leitura, como na década de 90, o Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE) 

que visava promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura dos alunos e 
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professores por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa 

e de referência. Esta proposta daria a possibilidade das bibliotecas serem 

obrigatórias nas escolas, mas o projeto foi reduzido em sua ação, pois apenas 

mandava os livros sem levar em conta se o local possuía um espaço adequado, 

contudo foi criado o manual da biblioteca (1998) com a finalidade das escolas 

improvisarem estantes. (SILVA, 2009). 

Nos meados de 2002 também destaca outro programa com a 

intenção de distribuir livros como “Literatura em minha casa” como tantos outros 

focados apenas na distribuição de livros, sem visar à construção de bibliotecas nas 

escolas. Conforme Silva (2009, p.89): 

 

[...] Como vimos a política de leitura do Brasil ainda persiste com os 
mesmos procedimentos, ou seja, enviar livros e mais livros, sem ao 
menos questionar se não seria mais pedagógico construir uma 
biblioteca na escola, investir no seu acervo, ampliar a variedade, 
formar professores para o trabalho com a leitura e estratégias para 
todas as áreas da escola explorarem a biblioteca. 
 

Em 2003 foi publicada a lei 10.753 instituindo a política nacional do 

livro e em 2006 o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) com o intuito 

da democratização do acesso, do fomento à leitura e da formação de mediadores, 

da valorização do livro e comunicação e do desenvolvimento da Economia do Livro. 

Tendo como meta a elevação do índice nacional de leitura, ter biblioteca em todas 

as escolas públicas e a instalação e estímulo de centros e núcleos para pesquisas 

nesta área. O plano era amplo, aparentemente, um avanço na política, porém não 

houve continuidade para se obter resultados positivos, atingindo as metas prevista 

pelo Plano (SILVA, 2009). 

 

2.1  Formação de leitores nos primeiros anos da escolaridade  

 

O ato de ler no processo inicial da alfabetização, segundo Arena 

(2010), é atribuído somente à leitura com fim de ensinar o sistema linguístico, 

focando no sinal e não na compreensão. Ler trata-se de uma atividade que é 

aprendida e repassada, feita de várias formas e que contribui na compreensão, 

reflexão e crítica dentro do contexto que se correlaciona à realidade que se vive. 

Conforme o autor, isso acontece pois:  
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[...] Esses problemas criados por ações do próprio processo 
educacional e pelas políticas  educacionais Têm raízes fincadas em 
múltiplas áreas  que  se  confundem,  por  envolver  aspectos  de 
natureza histórica, vinculados a concepções sobre o que se 
considera saber  ler; sobre  o  desempenho do bom  leitor;  sobre  o  
que  é  leitura, sobre  os  escritos  utilizados  para  ensinar  a  ler  e,  
sobretudo, como as crianças podem aprender a ler (ARENA, 2010, p. 
238). 
 

Tradicionalmente a leitura é ensinada valorizando apenas a escrita e 

o som em detrimento do sentido da palavra. Assim, os alunos não conseguem 

compreender e interpretar os textos recomendados pelo currículo a sua faixa etária. 

Com isso, Arena (2010) aponta contradição, pois não dá para ensinar a leitura, mas 

sim dar as condições necessárias para o aluno se tornar leitor, levando em 

consideração que se trata de um ato social, histórico e cultural. Assim, cabe ao 

professor criar estratégias e metodologias para ensinar propriedades linguísticas e 

interpretação em um único ato, pois “ler é a ação de atribuir sentido por meio de 

sinais gráficos” (ARENA, 2010).  

Porém deve-se levar em consideração que o ensino atual tem 

reflexos das escolas antigas e todo o processo histórico envolvido nela e que 

mesmo sendo outra realidade, convivemos com ela. Por isso - a praxe atual se 

engloba ao antigo e tendo como consequência novas formas de ler, ensinar e 

aprender. Atualmente, para Arena (2010), requer uma didática que produza a 

formação de leitores, que saiba atribuir sentido desde o começo e para que isso 

ocorra o ensino da linguística deverá ser apenas uma das etapas, pois é preciso 

relacionar o que se lê com as práticas culturais e o conhecimento adquirido.  

Para Arena (2010), a leitura equivocadamente é separada em três 

etapas: a de ler para apenas a decifrar os sinais, compreender para entender e 

interpretar com o seu entendimento e com o conhecimento e criar sua visão crítica. 

Uma contradição no ensino, pois não há como ler sem fazer sentido é preciso ter 

conhecimento prévio não só da educação formal, mas também do nosso entorno e 

aquilo que constituímos de valores, cultura, tradição, crenças, artes, hábitos entre 

outros. 

O ato de ler não é um ato natural e sim um ato social, pois é 

adquirido. Por isso a criança deve conviver desde pequeno com: textos, jornais, gibi, 

poesia entre outros. Desenvolver a prática de coletar dados, elaborar hipóteses, 
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indícios e pistas visuais. Aprendendo com a observação, ampliando seu 

conhecimento e dispondo uma interlocução com o texto, ou seja, entender o que o 

texto quer passar, mas com a sua visão crítica, tornando-se leitor. 

A leitura carrega emoções variadas, não necessariamente a do 

prazer por isso não se pode caminhar nesse sentido, uma vez que não se lê 

somente por opção ou exigências escolares e, sim, nas diversas atividades de sua 

existência. Por isso, a orientação do professor deve intencionar um leitor flexível e 

múltiplo que requer atualmente, disponibilizando condições adequadas e propósitos 

para o aluno tencionar a ser um leitor proficiente.  O professor precisa estimular os 

alunos a analisar e indagar, provocar o desejo de querer saber mais (ARENA, 2010).  

O uso dos materiais impressos como cartilha para o ensino da 

escrita até 1980 foi deixando aos poucos e acrescentando livros de literatura infantil 

nas escolas, seguida pela ampliação e qualificação das editoras na produção de 

livros deste segmento. O que favoreceu a discussão em torno do ensino 

aprendizagem através da leitura. Pois muito se usava textos sob a única justificativa 

de o aluno aprender a ler, de codificar palavras, utilizando a leitura fora do contexto 

apenas para apresentar as letras e sua relação com os sons sem dar sentido a elas 

(SILVA; ARENA, 2012). Implicações estas que causam desinteresse nos aluno e 

não proporciona outras questões importantes como estimular o gosto literário e 

potencializar outros conhecimentos. Além de que estimular a leitura e a escrita nos 

diversos gêneros textuais os alunos aprendem a diferenciá-los e a entender as 

diversas finalidades da leitura e da escrita assim como sua função social deixando o 

conceito de leitura apenas como uma obrigação escolar.  

Silva e Arena (BAKTHIN, 1992 apud SILVA e ARENA, 2012) 

esclarecem que a leitura acontece quando há diálogo entre o leitor e o autor, 

exercendo o ato de rebater, analisar e assimilar. É o fluxo da língua na óptica das 

relações sociais, compreendo assim que o uso da literatura não deve ser somente 

para ensino da linguística, mas também no ensino do ato de ler qualificando o aluno 

para atribuir sentido. Criando condições para que ele possa comparar com outras 

leituras, com conhecimento adquirido e com sua experiência pessoal.  

A visão bakhtiniana, (SILVA; ARENA, 2012), entende a leitura como 

uma interlocução entre o autor e o leitor, que está condicionado a fatores sociais 

respondendo cada um a sua maneira. Mas por muitas vezes nas escolas o ensino 

da leitura está voltado apenas ao sistema linguístico, ignorando a compreensão por 
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parte dos alunos. Pois “a leitura é uma via de acesso para participar da cultura 

escrita, e, desse modo, ler se constitui numa necessidade essencial para garantir o 

pertencimento e a atuação ativa nessa sociedade” (SILVA; ARENA, 2012). Esse 

diálogo com a leitura faz parte da relação com o conteúdo, gênero textual, a estética, 

imagem, ou seja, interpretar ele como um todo. Segundo Silva e Arena: 

 

[...] O enfoque dado ao aspecto físico do signo subsidia muitas 
práticas educativas, no início da aprendizagem da leitura. Pode-se 
inferir que a preocupação excessiva com a fonética e com a 
decodificação forma crianças ledoras e não leitoras (SILVA; ARENA, 
2012, p.7). 
 

Nesse sentido, a escola deve dar esse suporte proporcionando, de 

forma intencional, elementos que envolvam a criança no gosto literário uma vez que 

ele é criado. O vínculo do leitor com o texto é atribuir sentido, o que é pessoal 

conforme nossos valores, costumes, hábitos e conhecimento, ou seja, ao ler o texto 

a compreensão é individual de acordo com a nossa vivência. Por isso é uma 

necessidade criada e dever se intercedida principalmente pelo professor e pelo 

contato com outros leitores próximos a ela. (SILVA, ARENA, 2012) 

Dessa forma, o professor dever contribuir na formação dos alunos, 

trazendo mais elementos para ampliar seu conhecimento, despertar o imaginário 

que é a base para o ato de criar, ensinar a indagar, cativar o aprendizado, instruindo 

nos critérios e nos valores da leitura. E para que isso ocorra o professor precisa criar 

formas de maneira plena, inteira e intensa provocando na criança aspiração pelo 

conhecimento (Silva, Arena, 2012). 

A leitura não deve ser imposta, mas sim deve-se criar condições 

ofertando experiências reais para que a criança tenha uma relação cultural, social 

com o livro o que facilitará na atribuição de sentido e na escrita. O professor deve 

dominar essas especificidades para que possa diversificar e direcionar de forma 

apropriada para assim os alunos se familiarizam e progressivamente se tornarem 

leitores literários. De acordo com os autores: 

 

[...] Quando o professor domina as especificidades dos gêneros e, no 
caso do gênero literário, pode selecionar as obras literárias, os 
autores e as estratégias de leitura necessárias e adequadas para 
que as crianças sejam iniciadas no processo de apropriação do 
gênero literário. Cabe à escola e ao professor cuidarem para que as 
crianças tenham contato com os diferentes gêneros discursivos, 
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durante os anos de escolaridade e ampliem sua capacidade de 
manejar o mais possível a diversa heterogeneidade dos gêneros do 
discurso (orais e escritos), suas variações estilísticas e suas 
possibilidades de intervir e de dialogar com eles (SILVA; ARENA, 
2012, p.11).  
 

Portanto é necessária a intervenção adequada do professor com 

metodologias e ações específicas para que entrem em contato com características 

como a estética, linguística e artística que contribuem com o diálogo entre leitor e 

autor e assimilação com outros textos. Outro ponto é o gênero textual que é 

constituído por três elementos que são: temático; estilo e construção composicional.  

O conteúdo temático diz respeito aos vários temas que o texto a borda. Estilo que 

corresponde ao emprego da língua materializada (fonologia, morfologia, sintática e 

semântica). E a construção composicional que é a estruturação integral do texto 

(SILVA; ARENA, 2012). 

Constatamos, assim, que é importante estabelecer relações com a 

leitura não só no sentido do domínio do código, mas também para despertar o gosto 

e seu domínio. E que em concordância com a Teoria Histórico cultural, o agente do 

desenvolvimento é a aprendizagem, desta forma na infância deve se iniciar esse 

processo dando grande importância ao papel do professor que requer metodologia e 

planejamento para desempenhar continuadamente situações de leitura, debate entre 

os alunos em relação ao texto, estimular para dar significado e incentivar a leitura. 

De acordo com Silva e Arena: 

  

[...] A infância é um dos períodos mais importantes da vida humana, 
porque deve formar as bases orientadoras para novas 
aprendizagens. Se a escola e os professores compreenderem o 
papel essencial do processo educativo no processo de humanização 
e compreenderem como se dá o processo de aprendizagem, 
poderão organizar vivências na Educação Infantil que sejam 
intencionalmente provocadoras da aprendizagem e do 
desenvolvimento das crianças pequenas (SILVA; ARENA, 2012, 
p.12). 
 

Com isso podemos entender que a leitura na escola deve ser um 

processo conjuntos tanto para a apropriação da escrita quanto para a formação de 

leitores. Por isso, o professor deve estar ciente disso e modificar de forma 

intencional e eficaz para transformar seus alunos em leitores ativos.  
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2.2 A biblioteca escolar: espaço para o encontro da criança com a obra literária 

 

A biblioteca Escolar (BE), de acordo com o MANIFESTO 

IFLA/UNESCO (IFLA, 2000), possibilita acesso ao conhecimento e proporciona 

condições para a aprendizagem em prol ao desenvolvimento cultural dos indivíduos 

e dos grupos sociais formando pensadores críticos e usuários efetivos da 

informação para atuarem, no seu meio, como “cidadãos responsáveis”. E afirma: 

 

[...] “Está comprovado que bibliotecários e professores, ao 
trabalharem em conjunto, influenciam o desempenho dos estudantes 
para o alcance de maior nível de literacia na leitura e escrita, 
aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação e das 
tecnologias de comunicação e informação” (IFLA, 2000). 
 

O manifesto afirma que o trabalho em conjunto do professor com o 

bibliotecário interfere de forma positiva na aprendizagem e desenvolvimento e seu 

acesso deve possibilitar o acesso a todos e a todas formas de expressão (IFLA, 

2000).  Reconhecendo a BE como parte integral do processo educativo, sendo um 

espaço relevante de apoio didático-pedagógico e cultural com recursos 

fundamentais no desenvolvimento dos processos ensino e aprendizagem com 

qualidade e eficácia.  

De acordo com a Lei Nº 12.244 de 24 de maio de 2010 deveria 

ocorrer a partir daquele momento a universalização das bibliotecas nas instituições 

de ensino no País e para isso, apresenta aspectos básicos da Biblioteca Escolar, 

como deve ser constituído seu acervo e incumbindo às instituições para a 

organização e divulgação de informações assim como aquisição e seleção de 

coleções para o seu cumprimento com o prazo máximo de dez anos para efetivação 

da lei “respeitada a profissão de bibliotecário”. (BRASIL, 2010). 

Por meio das leituras podemos constatar que aos poucos a 

educação tem evoluído, mas ainda existem empecilhos criados a serem vencidos. 

Nem todas as escolas possuem BE. Quando possuem, não contam local adequado 

para armazenar o acervo, espaço para desempenhar atividades com os alunos, 

acervo qualificado e diversificado e, na maioria das vezes, não dispõe de 

profissionais habilitados capazes de conduzir da forma certa nesses espaços. Outro 

aspecto tange à administração pública e à descontinuidade das ações em prol da 

educação, da leitura, conforme Silva (2013):  
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Nas secretarias municipais de educação (SMEs), assim como em 
outras esferas administrativo-governamentais, prevalece a 
descontinuidade das ações que, quase sempre, duram apenas a 
administração do grupo majoritário no poder. Assim, quando há troca 
de secretário da pasta, muda-se quase tudo que vinha sendo 
proposto e encaminhado, pois não há avaliação do que estava 
funcionando adequadamente para, depois, reorganizar aquilo que 
deva ser melhorado (SILVA, 2013, p. 358). 
 

Tudo isso gera uma inconstância de políticas e programas para 

efetuação e funcionamento das bibliotecas deformando a educação de qualidade, o 

incentivo da leitura e o uso dessa ferramenta, desvalorizando a BE, pois essa 

instituição torna-se aliada, potencializadora da leitura e, com isso, contribui de 

diversas formas para o desenvolvimento do aluno, na aquisição de informação e 

conhecimento, consequentemente na formação do ser social. Porém necessita de 

investimento constante nos sentidos pedagógicos e físicos.  

As dificuldades também são encontradas dentro das escolas, pois 

muitas vezes não oferecem atividades que promovam a frequência e a permanência 

das crianças na biblioteca, ainda existe aquela visão de desvalorização às atividades 

ligadas à leitura, nas quais são utilizadas práticas sem vínculo pedagógico com o 

conteúdo escolar e sem prover as deficiências culturais e sociais dos alunos. O 

espaço nem sempre é convidativo, às vezes é constituído de recursos materiais 

precários e os professores não recebem capacitação voltada para a mediação da 

leitura, do livro e da literatura. Silva expõe (2013):  

 

Nas bibliotecas escolares da SME/Londrina o trabalho de mediação, 
empréstimo e organização da biblioteca era realizado por um 
professor, inicialmente, chamado de professor da Hora do conto 
assumir essa função na escola era, indiretamente, um demérito, pois 
o profissional indicado para lá era, em geral, os readaptados e os 
próximos à aposentadoria. Quanto aos primeiros, eram aqueles 
professores afastados de sala de aula, com laudos psicossomáticos 
e problemas nas cordas vocais, quanto aos segundos, eram vistos 
como um prêmio, descanso da sala de aula (SILVA, 2013, p. 359). 
 

Em busca de intervir na realidade para ampliar a leitura e trazer a 

biblioteca escolar para as discussões a respeito da leitura, da formação de leitores, 

em 2002, Silva iniciou projeto “Palavras Andantes” na rede municipal de Londrina 

para direcionar a formação de leitores na escola, organizado em quatro eixos: 

formação continuada para professores, organização da estrutura física e pedagógica 
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da biblioteca escolar, hora do conto semanal e ampliação de acervo. (SILVA, 2013). 

Naquele contexto, houve mudança nas reuniões mensais de estudo, além de 

fomentar o debate pedagógico acerca do trabalho do professor da “hora do conto”, 

de uso pedagógico da biblioteca.  

Portanto para que seja alcançado o desenvolvimento da leitura, 

escrita, informação, formação de leitores com senso crítico e progresso intelectual 

no processo de ensino-aprendizagem de forma efetiva é necessário o intermédio de 

planos e projetos políticos, assim como recursos financeiros também à comunidade 

escolar. Conforme o manifesto UNESCO (IFLA, 2000), os ministérios da educação e 

cultura devem desenvolver estratégias, políticas e planos de implementações, tanto 

em programas de formação básica como de educação contínua a bibliotecários e 

professores.  

 

Conclusão  

 

Os aspectos históricos, em relação a leitura e a biblioteca, 

contribuem para entendermos melhor o processo de evolução da escrita até os 

tempos atuais e a sua função social. A evolução da leitura no Brasil foi vagarosa e 

com grandes impasses, pois o país era dependente de Portugal que valorizava a 

exploração dos recursos naturais em detrimento da educação e da cultura, limitando 

o acesso apenas à elite. Assim, a impressão de livros foi liberada tardiamente, 

apenas no século XIX e só após surgiu a primeira biblioteca de acesso público.  

Contudo, aos poucos, houve ações que permitiram uma evolução 

maior a partir do século XX, porém partes das intervenções políticas e pedagógicas 

muitas foram dispersas e não tiveram sequências, continuidade. Por exemplo, a Lei 

Federal nº 12.244/2010, que regulamenta a universalização das bibliotecas 

escolares no Brasil e até o momento não foi aplicada em todo o território nacional.  

Desamparando as escolas de todo o desenvolvimento que a biblioteca escolar 

proporciona. 

A Formação de leitores nos primeiros anos da escolaridade contribui 

no desenvolvimento da criança nos aspectos sociais, cognitivos, linguísticos e 

criativos. Com isso a escola deve dar esse suporte tanto para a apropriação da 

escrita quanto para a formação de leitores, através da intervenção do professor com 

metodologias e ações específicas. Desempenhando continuadamente situações de 
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leitura, debatendo o texto e estimular para dar significado ao que se lê, assim 

envolvendo a criança no gosto literário de forma que se familiarizam e tenha uma 

relação natural com o livro. 

A educação escolar deve promover a formação literária da criança, 

para contribuir na apropriação da leitura e do gosto literário, pois o ato de ler 

possibilita ao leitor não somente a capacitação linguística, mas também uma 

ampliação cultural que proporciona a capacidade de reflexão e o senso crítico. O 

que é de extrema importância na formação do cidadão e na sociedade, uma vez que 

fazemos parte dela. E para mediar a leitura na escola são necessárias ações 

conscientes e eficazes em conjunto com o professor, a biblioteca, a instituição e de 

políticas públicas que promovam as bibliotecas escolares e o desenvolvimento 

cultural e literário no campo educacional. 

O Manifesto IFLA/UNESCO (IFLA, 2000) afirma que biblioteca 

Escolar desempenha um grande papel no desempenho dos estudantes, mas muitas 

escolas ainda não possuem biblioteca escolar e faltam incentivos pedagógicos e 

formação continuada aos professores para que a biblioteca escolar atue como 

mediadora e potencializadora na formação de leitores. É necessário que todos os 

setores pertinentes da educação desenvolvam ações eficazes continuadamente 

para que isso ocorra. 

Com isso é necessário que as escolas possuam: livros atuais e 

suficientes; uma estrutura física adequada para ambos armazenar os livros e 

receber os educandos; constante capacitação dos professores, incentivo e 

pesquisas a estes. Objetivando a inserção do aluno a leitura e ao gosto literário 

proporcionando benefícios significativos à alfabetização e formação do indivíduo 

para assim resultar em um grande avanço na educação.  

Portanto para formar indivíduos com capacidade de refletir e de ter 

visão crítica transformadora de toda uma sociedade é necessário efetivar a leitura na 

escola promovendo a formação literária; o gosto literário e ações políticas em todas 

as esferas da educação, para que a biblioteca escolar cumpra com seu papel em 

conjunto com o mediador.  
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