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Resumo 
Este trabalho de iniciação científica foi desenvolvido com base no projeto de 

pesquisa Mediação Pedagógica da Leitura nas Bibliotecas Escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Londrina e, portanto, investigou a contribuição da 

literatura infantil para formação de leitores nos anos iniciais do ensino 

fundamental. A pesquisa partiu 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 com base em 

estudiosos como Arena (2010); Silva, Arena (2012); Silva (2009,2013); Zilberman 

(1986). Buscou-se o reconhecimento e amadurecimento conceitual em relação à 

literatura infantil como elemento formador na infância escolar. Nessa 

perspectiva, considera-se que para promover a formação de leitor na escola será 

necessário criar condições favoráveis, concomitantes, que incluam a intervenção 

dialógica do professor em prol da leitura, da literatura infantil em pareceria com 

a biblioteca escolar.  

 
Palavras-chave: Formação de leitor. Leitura. Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental.    
 

1 Introdução 

       

Ressalto neste primeiro momento, enquanto graduanda do 

curso de Pedagogia, a oportunidade que tive ao me vincular ao projeto: 

Mediação Pedagógica da Leitura nas Bibliotecas Escolares da Rede Municipal 

de Ensino de Londrina, em 2018.       

Nesse processo, participei de reuniões, semanas de estudos e 

discussões acerca de temáticas relativas à formação do leitor, leitura e mediação 

da leitura. Assim, foi possível maior aprofundamento de conhecimentos, até 

então, desatentos a meu olhar, em especial, no que se refere à formação de 

leitores. Nessa perspectiva, surgiram perguntas cada vez maiores, que me 
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fizeram compreender a necessidade de se abordar a temática em cursos de 

licenciatura como todo, para que ocorra a defesa do direito de acesso e formação 

da leitura a todos e, em especial, com enfoque na infância.     

Dentro desta oportunidade, de crescer e apropriar-me um pouco 

mais da teoria histórico cultural, da história da leitura, leis, e lutas referentes à 

valorização da formação de leitores, inclusive indo além do espaço escolar, como 

também das bibliotecas públicas. Destaco ainda a importância de ser 

contemplada como uma bolsa de iniciação científica, auxiliando-me de forma 

mais sistemática, programada a contribuir e ter maiores contribuições frente 

pesquisas e participações perante grupo.       

A concessão da bolsa Araucária fixou-me a ideia que é possível 

para além dos campos de docência e gestão, investir sim em pesquisa e que 

este também poderia ser um dos caminhos, que eu pensaria ser, até então, os 

mais difíceis perante a universidade, um pilar em que vejo a oportunidade, 

graças a ofertas como esta, a sonhar a me tornar uma pesquisadora. 

Diante dessa trajetória tais pressupostos que me fizeram chegar 

ao presente momento, destacam-se a fim de justificar este trabalho de origem 

bibliográfica, os referenciais teóricos: ARENA (2010); SILVA e ARENA (2012); 

SILVA (2009;2013), além de documentos oficiais analisados, tais como a LEI 

12.244/2010, sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino 

do país, e o Manifesto IFLA/ Unesco para  a Biblioteca Escolar, que constituíram 

a base este referencial de contribuições para a formação de leitores do Ensino 

Fundamental.         

Dessa forma, o texto a seguir apresenta a discussão acerca da 

Leitura, Literatura e Biblioteca Escolar na Formação de Leitores, e para isso está 

organizado nas seguintes seções: O ensino do ato de se ler; depois trata da 

Formação de leitores na escola e para finalizar, discute a biblioteca escolar como 

potencializadora do encontro da criança com a leitura.  

 

2 O ensino do ato de ler 

 

A leitura pode ser compreendida como um instrumento de 

apropriação cultural, ou seja, uma atividade que promove a aprendizagem e o 
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desenvolvimento do ser humano e de sua formação. Na sociedade atual ter 

acesso aos bens culturais e sociais contribui para a constituição do indivíduo.  

Assim, compreende-se por leitura e o ato de ler na perspectiva 

da teoria histórico-cultural sob a qual segundo Arena, (2010, p.242), será 

caracterizado por “[...]atribuir sentido por meio de sinais gráficos, em situações 

elaboradas pela cultura humana.”, devendo ser assim vinculado, desde o início, 

com as práticas culturais e o entorno da criança, considerado como “[..] fonte 

privilegiada da qual ela se apropria da cultura e conhecimentos produzidos”, em 

seus movimentos de pensar e dialogar (ARENA, 2010,p.241).  

Assim, realça-se a importância da leitura nas escolas para 

formação da criança, visto que: 

 

[...] o leitor em formação tem possibilidades de dominar o ato de 
ler em toda sua complexidade, com flexibilidade e ousadia, a 
ponto de poder transformar o próprio modo de pensar e se 
constituir como formador do pensamento em seu movimento 
dialético. (ARENA, 2010, p.246) 

 

Acredita-se fundamental na relação do ensino do ato de ler a 

figura do professor, pois ele será intencionalmente um interventor, de modo a 

orientar o agir e, ao mesmo tempo, um criador que possibilite condições 

adequadas para se realizar e desenvolver a leitura. Assim, para que ocorra a 

real existência da leitura, o leitor deverá criar sua própria leitura baseando-se 

“[...] na existência entre o que ele é, o que sabe, e o que o texto criado pelo outro 

está a oferecer.” (ARENA, 2010, p.243). Portanto, o leitor poderá compreender 

que o professor lhe passar o ato cultural do modo de se ler, como a orientação 

dos livros e palavras, sua relação a imagens, o acompanhar dos fatos e a lógica 

no geral de o que é um texto, uma leitura, no entanto, quem a criou de fato e 

será responsável por interpretar, ressignificar sentidos, e propriamente ler, é o 

aluno.  

Considerando a dificuldade de se efetivarem medidas e posturas 

que valorizem a mediação da leitura na escola, de se oferecer condições à 

interpretação e compreensão do aluno, é necessário identificar os fatores ainda 

presentes nas metodologias aplicadas na trajetória que impedem a evolução e 

aprendizado. Para Arena (2010, p. 239): 
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No percurso inicial, na tradição histórica predominante do ensino 
das línguas alfabéticas, e no nosso caso, do português, a ênfase 
do ensino do ato de ler é colocada sobre a relação grafofônica, 
como se fosse o essencial a ser dominado, isolado do aspecto 
semântico, que seria entendida como consequência natural 
daquela relação, uma vez que a compreensão seria conquistada 
pela verbalização durante o ato de se ler.  
 

Nesse sentido, para Arena (2010) a própria herança e 

metodologias herdadas pelas escolas prejudicam o desenvolvimento real da 

leitura por parte dos alunos, pois as práticas de leitura na alfabetização, em sua 

maioria, se repetem pautadas na decodificação das palavras, não na 

compreensão, o que faz parecer que a relação entre escrita, letras e sons não 

seja associável a um sentido.  

 De forma inversa ao contexto tradicional herdado, no qual o 

ensino do ato de ler deve ser pautado em representações da fala e com 

preocupações mecânicas do domínio do código, deve-se procurar atender nesse 

processo ações históricas do aluno, sua individualidade e autonomia, para que 

trilhe seu próprio caminho e sentido que, portanto, compreenderá três etapas: do 

ler, sem preocupações com atribuições de sentido; do compreender, de certo 

ponto, literal do que o autor quis dizer; e o do interpretar, já com, se possível, 

uma visão crítica por parte do leitor em fazer inferências ao organizado por sua 

mente (ARENA, 2010, 244). 

O processo de leitura das marcas gráficas deve ocorrer então de 

modo a vincular o texto a uma real significação à criança, uma decodificação que 

possa vincular práticas culturais ao seu entorno, promovendo, assim, seu 

desenvolvimento enquanto leitor, e ao seu processo de humanização. Segundo 

Arena, (2010, p.245), é preciso “dominar o funcionamento do sistema linguístico 

e das relações das letras, sem descuido da atitude primeira para formação do 

leitor: atribuir sentido”.  

A escola, espaço constante de manifestações e valorização da 

leitura deve criar e orientar, portanto, o trabalho pedagógico que crie condições 

próprias, adequadas a seus educandos para que se sintam confortáveis a 

pensar, a fazer perguntas, a refletir e de ter acesso ao acervo cultural e literário 
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da escola, de forma a criar um ambiente diverso e flexível de gostos literários e 

apropriação de novos conhecimentos. 

 

3 Formação de leitores na escola  

 

A escola enquanto espaço de promoção da leitura e literatura 

contribui, segundo Silva e Arena (2012), de modo a inserir culturalmente a 

criança no universo da cultura escrita, promovendo mudanças significativas na 

aquisição linguagem e interpretação de mundo. No âmbito escolar destacam-se, 

nesse sentido, os movimentos que proporcionam a valorização gradual da 

literatura infantil e o reconhecimento dessa como gênero discursivo, pois:  

 

[...] desde 1980, destacam-se dois movimentos que se deram de 
forma lenta e gradativa, mas que de certa maneira atuam para a 
valorização da literatura infantil e o seu reconhecimento como 
um gênero discursivo: o abandono dos materiais impressos 
destinados especificamente ao ensinar e ao aprender a ler- os 
manuais, como as cartilhas etc. - e “ a incorporação do livro do 
livro de literatura infantil nas salas de aula, acompanhada pela 
rápida expansão de produção editorial de qualidade” ( SILVA, 
ARENA 2012, p.2).  
 

A partir daquele momento de valorização da literatura infantil, 

novas discussões passam a ocorrer, dentre essas: a questão do ensino e 

aprendizagem da ação de ler e a didatização ou pedagogização da literatura 

para crianças (SILVA, ARENA, 2012, p.2), ou seja, os usos e implicações da 

literatura nas salas de aula, como também do professor e escola, junto ao 

processo inicial de formação e de criação de gostos, do pequeno leitor. 

É necessário considerar alguns dos aspectos escolares que não 

atendem às reais finalidades de interesses dos alunos em relação à leitura como, 

por exemplo, a utilização de materiais escolares que priorizam um aprendizado 

formal, letras e símbolos, em detrimento da compreensão, que seja capaz de 

fazer com que o leitor compreenda de forma responsiva, com indicações e 

autonomia, o lido. (SILVA; ARENA, 2012). 

A formação leitora, por assim dizer, deve ser um processo 

pautado nas significações e vivências da criança, em seu diálogo com seu 
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entorno, cabendo à família e à comunidade em geral, atender e valorizar essas 

necessidades da infância, mas, em especial, e por meio da leitura literatura na 

escola, que será: 

 

[...] lugar em que as situações de leitura supostamente 
acontecem de forma mais sistematizada e frequente – promova 
situações de leitura, desafie os alunos a debater o texto, a 
construí-lo e a desconstruí-lo, instigue as crianças a ter um 
comportamento ativo, vigilante, de construção inteligente de 
significação (SILVA; ARENA, 2012, p.12 apud Charmeux, 1997.) 
 

Assim, a partir de uma coerente mediação dessa leitura, com 

sentido e reais apropriações por parte da criança, o texto poderá superar os 

sinais gráficos e se tornará objeto de superação do ledor-ser passivo, a um leitor 

que criará interlocuções e novas visões mediante à leitura e seu entorno, uma 

via de acesso a levar o aluno a participar da cultura escrita e garantir seu 

pertencimento social ativo. (SILVA; ARENA, 2012).  

Ainda nesse contexto, há o papel fundamental da imaginação, 

considerando que esta é a base da criação e se expressa em todos os campos 

da vida cultural. Então, “o leitor, ao lidar com os enunciados presentes na 

literatura, desenvolve sua imaginação e quanto mais intensa for essa 

apropriação, mais imaginação desenvolverá.” (ARENA, 2010, p.31). No vínculo, 

entre leitura e imaginação, relaciona-se o fundamental papel do professor de 

interventor das vivências e histórias do meio da criança, para que estas possam 

gerar sentido e apropriações. Assim: 

 

[...] O gosto pela leitura e pela literatura nascem de uma 
necessidade que é criada pelo professor, pelo contato com os 
leitores mais experientes e com situações em que as crianças 
possam pôr em jogo suas ideias, sua imaginação, fazer 
previsões e antecipações e validá-las ou não (SILVA; ARENA, 
2012, p.8). 
 

Constatam-se, portanto, iniciativas e preocupações voltadas ao 

como intervir, valorizar e ao agir frente à leitura por parte dos docentes, bem 

como as estratégias para que se efetivem e ampliem espaços de expressão de 

práticas culturais ao cotidiano da criança. Para Silva e Arena (2012, p.9), “no 

processo de ensino e aprendizagem da leitura, as situações devem ocorrer em 
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situações reais, para que a criança atribua um sentido adequado à sua função 

social”, ou seja, a formação do leitor é um processo que deve ser instigado, 

através de processos elaborados pela escola e professores, a fim da diversidade 

de gêneros e uma amplitude de suas capacidades, enquanto um instrumento 

humanizador. 

Nessa lógica, a leitura passa a ser compreendida como o 

encontro dos interlocutores, marcado pela atitude responsiva do leitor que 

interage com o texto e com o autor, já pressupondo, no momento da leitura, uma 

contrapalavra. Uma dinâmica que possibilitará o leitor pensar suas vivências, 

relações, gostos, e, por conseguinte, dessa imaginação, criação, produzir 

sentido e elaborar novos conhecimentos. (SILVA; ARENA, 2012, p.6). 

O cenário escolar, por assim dizer, irá criar condições 

adequadas para a formação de leitores, seres que diferentemente de “ledores” - 

crianças passivas, sem indagações e compreensões mais aprofundadas, serão 

capazes de participar de forma dialógica do processo “de significação da leitura 

pelas próprias condições educativas submetidas.” (SILVA; ARENA, 2012, p.7), 

 

4 A biblioteca escolar como potencializadora do encontro da criança com 
a leitura   
 

A biblioteca escolar é uma instituição fundamental para a 

constituição do sujeito, em especial no período escolar, fomentando por meio do 

acesso aos livros, da leitura, da pesquisa, trocas de experiências, 

conhecimentos e informações a promoção e desenvolvimento humano. Assim, 

realça-se a leitura que será proporcionada graças a espaços como a biblioteca, 

ressignificando a linguagem e a formação leitora, pois conforme Silva (2013, 

p.365):  

 

A leitura tornou-se um dos pilares que sustentam as relações 
sociais, a relação com a informação e o conhecimento e, 
principalmente, com a 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 relação do 
sujeito com o mundo atual.  
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Nesse sentido, com intuito de compreender melhor este 

percurso de direito, de acesso e fomento à leitura, apresenta-se a seguir, 

sucintamente, breve percurso histórico da biblioteca, desde a Europa ao Brasil. 

As primeiras bibliotecas de caráter público surgem no século 

XVIII na Europa, em decorrência do papel fundamental e obrigatório que a escola 

passa ter naquele século, pois considerando que para a pessoa ter acesso à 

biblioteca, supõe-se que ela tenha passado pela escola, num processo educativo 

de acesso à leitura e à informação caminhando em conjunto, conforme aponta 

Silva (2009, p.78): 

 

Diante de uma sociedade impulsionada pelas revoluções 
industrial e cultural desse século, de gradativo acesso à escola 
pela população, a leitura passa a ser encarada como direito e 
não como privilégio de classe dominante. A escola foi um 
mecanismo indispensável nessa trajetória de formação e 
permanência de leitores. A partir daí o livro foi visto como 
“instrumento fundamental para difusão do saber e o meio através 
do qual um se apropria da realidade, endossando seu caráter 
utilitário e, ao mesmo tempo, sua natureza emancipatória” 
(SILVA, 2009, p.78 apud ZILBERMAN,1986, p.14). 
 

Ainda no século XIX, com o aumento da população urbana, 

também modificam-se a organização e o acesso dos espaços e os objetos 

culturais destinados à criança, como materiais impressos, livros, bibliotecas que 

passam a ser impulsionados pela indústria, ou seja, diante a necessidade de se 

atender a uma nova sociedade, surge também a perspectiva de compreender e 

preservar a educação, o livro, componentes facilitadores e importantes para a 

constituição desse ser requeridos a esse novo contexto. A partir de então, Silva 

(2009, p.79) pontua que “vivemos numa sociedade que, paulatinamente, utiliza 

a leitura como um dos principais balizadores a incorporar o indivíduo a prática 

social, a cidadania.”  

No que se refere ao contexto brasileiro, o acesso à leitura 

decorreu da situação de dependência europeia, a começar pela primeira metade 

do século XVI com a proibição da tipografia por parte do colonialismo português 

e, assim, praticamente inexistência de livros, até mesmo da própria prática de 

ler, contexto que colocaria o livro enquanto objeto de poder e privilégios. (SILVA, 

2009, p.80). Dessa forma, “[...] o público, que dependia necessariamente da 
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alfabetização e do gosto pela leitura, deveria ser formado, implicando ações 

muito mais amplas e que ultrapassam o mero acesso físico ao livro.” (SILVA, 

2009 apud ALMEIDA JUNIOR,1997, p.41).                            

Dentre algumas das especificidades que se diferenciam desse 

primeiro embate, de pessoas que poderiam ou não ter acesso a leituras, ou 

estudar, destacam-se os colégios e conventos jesuítas, instituições que fizeram 

o papel de formação da elite intelectual brasileira. Pois “as bibliotecas 

conventuais eram, até a segunda metade do século XVIII, os centros de cultura 

e formação intelectual dos jovens brasileiros que iam completar seus estudos 

em Portugal” (SILVA, 2009, p.81 apud MORAES, 1979, p.19).  Portanto, a 

valorização da leitura, da informação e de conhecimentos mais sistematizados e 

científicos, que fossem de acesso a todos, não foram incentivados naquele 

período, pois não correspondiam aos interesses do colonialismo português, mas 

sim às práticas econômicas de mercado, tais como a mineração, o 

aproveitamento da mão de obra barata, entre outros.  

No século XIX, no período após a Revolução Francesa e alguns 

desenvolvimentos industriais, muda-se a perspectiva do Brasil em relação à 

valorização de instrumentos e espaços culturais, enfatizando-se com família real 

“a necessidade de se liberar a impressão” (SILVA, 2009, p.81), o que levou em 

1821 a abolição da censura aos livros, a extinção do monopólio da Imprensa 

Régia e o aumento de bibliotecas, incluída dentre essas a Biblioteca em 

Salvador, a primeira biblioteca de caráter público, por iniciativa privada. 

Iniciativas que se destacaram entre alguns dos benefícios conquistados, nosso 

primeiro significativo desenvolvimento em um setor primordial, que é o incentivo 

da leitura, e com esta de leitores, estudos e informações. 

No início do século XX amplia-se o número de autores brasileiros 

e, para além desses, cresce a literatura destinada ao público infantil, antes 

pautava-se apenas em clássicos europeus, iniciando o desenvolvimento da 

indústria do livro.  Nesse contexto, Monteiro Lobato destaca-se enquanto 

incentivador, autor, editor de livros, e dono de toda uma rede de distribuição que 

marcou o Brasil, sendo um dos precursores da literatura infantil do nosso país. 

(SILVA, 2009) 
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No que se refere a esse cenário de luta e consolidação da 

biblioteca escolar no Brasil, marca-se também a atuação de Mário de Andrade, 

em especial, por volta dos anos de 1930, ampliador de categorias de bibliotecas, 

sendo estas: Municipais, Infantil, Circulante e as Populares, o que acarreta uma 

maior visibilidade e incentivo, propondo um maior acesso condizente também as 

crianças ao acesso à leitura. (SILVA, 2009) 

No Brasil, consolidação de programas governamentais que 

garantem elementos básicos à formação do leitor, como é o caso da biblioteca 

infantil e/ ou escolar, decorreu de forma gradativa e com dificuldade de 

investimento. Assim, o acesso a elementos como o livro, a leitura e até mesmo 

a escolarização perduraram escassos à população, processo no qual até hoje 

podemos identificar pontos semelhantes. Segundo Silva: 

 

Se a leitura é um bem cultural inegável para inserção à 
cidadania, esse bem ainda mostra-se distante de grande parte 
da população brasileira. Inúmeros são os entraves para mediar 
a leitura, dentre eles poderíamos citar a alta taxa de 
analfabetismo, a sazonalidade dos programas de leitura; o baixo 
índice de bibliotecas públicas e escolares no país, e o preço do 
livro. (SILVA, 2009, p.85). 
 

Dados históricos que ainda permeiam uma triste realidade 

brasileira, e podem ser observados também a estatísticas divulgadas em 

comparativos mundiais, como a colocação do Brasil em programas tais como o 

PISA, que demonstram em termos de leitura os piores índices, um atraso 

brasileiro, “Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA) demonstram que, dos 32 países que participaram da avaliação em leitura, 

o Brasil ocupou a última colocação, abaixo do México, por exemplo.” (SILVA, 

2009, p.85). Bem como demonstrados por reportagens referentes a estatísticas 

mais recentes, essas de 2015, e em comparativo a listagem a 70 países que 

participaram da avaliação, no qual o Brasil ficou em 63ª posição em ciências, na 

59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática. Demonstrando, em específico, 

em relação a leitura a segunda queda consecutiva na área da leitura desde 2009. 

(MORENO, 2016). 

Nesse contexto, há alguns dos órgãos que tentaram manter, 

mesmo sobre as dificuldades e entraves do regime ditatorial, a promoção de 
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eventos e distribuição de materiais, incentivos no geral, ligados a leitura,  e que 

merecem destaque, como a FNLIJ, em 1968, Fundação Nacional do Livro 

Infanto-Juvenil, período de maior dificuldade de difusão de cultura e informação, 

muitos planos com as mais variadas propostas não vigoravam ou se quer se 

tinham recursos para tal estabilidade, deixando claro, e como criticado por 

autores como SILVA (2009), que a proposta de grande parte ainda não se dava 

com a preocupação da formação leitora, mas apenas um acesso mínimo a algum 

material. 

Em 1997, há o surgimento do Programa Nacional da Biblioteca 

da Escola (PNBE) que enviou às escolas o Manual Básico da Biblioteca da 

Escola, cujo conteúdo da apresentação é o seguinte: 

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) nasceu do 
desejo do Ministério da Educação e do Desporto (MEC) de 
oferecer oportunidades de democratização da cultura, reduzindo 
a distância entre o Brasil dos letrados e o dos excluídos. Com 
esse objetivo, está sendo doado às escolas públicas de ensino 
fundamental um acervo composto por obras consagradas da 
literatura brasileira e obras de referência, entre outras [...]. 
Mesmo que você ache que a sua escola não tem condições para 
formar uma biblioteca, não desanime: neste manual você vai 
encontrar orientações sobre como improvisar o necessário para 
isso. (SILVA, 2009, p.88 apud BRASIL, 1988, p.3). 
 

Um olhar para biblioteca ainda precário que visa à consolidação 

em meio a improvisos ou construções que deveriam ser providas por recursos 

gerais da escola, desresponsabilizando a figura do Estado nesse incentivo. 

A situação nacional em relação à valorização de espaços de 

fomento e suporte próprios à leitura, à criança, passa a melhorar, apenas por 

volta dos anos 2000 e começo do século XXI, com ações mundiais e legais a 

respeito da biblioteca escolar e políticas de leitura. Um dos exemplos que se 

consolidam mundialmente a definir conceitos, planos, financiamentos, 

profissionais e gestão da biblioteca escolar é o Manifesto IFLA/ Unesco (2002), 

seguindo os referentes objetivos:  

 

- apoiar e intensificar a consecução dos objetivos educacionais 
definidos na missão e no currículo da escola; 
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- desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura 
e da aprendizagem, bem como o uso dos recursos da biblioteca 
ao longo da vida; 
- oferecer oportunidades de vivências destinadas à produção e 
uso da informação voltada ao conhecimento, à compreensão, 
imaginação e ao entretenimento;  
- apoiar todos os estudantes na aprendizagem e prática de 
habilidades para avaliar e usar a informação, em suas variadas 
formas, suportes ou meios, incluindo a sensibilidade para utilizar 
adequadamente as formas de comunicação com a comunidade 
onde estão inseridos; [...] 
- organizar atividades que incentivem a tomada de consciência 
cultural e social, bem como de sensibilidade; [...] 
- proclamar o conceito de que a liberdade intelectual e o acesso 
à informação são pontos fundamentais à formação de cidadania 
responsável e ao exercício da democracia; 
 - promover leitura, recursos e serviços da biblioteca escolar 
junto à comunidade escolar e ao seu derredor. 

 

Dessa forma, as bibliotecas escolares, por intermédio dos 

ministérios da cultura e educação, deveriam e devem implementar os princípios 

propostos neste documento, por meio de políticas, serviços, qualificação de 

profissionais, entre outros, orientandos segundo Manifesto (1999) nos preceitos 

da Declaração Universal de Direitos e Liberdade do Homem, das Nações 

Unidas, e não deve estar sujeito a qualquer forma de censura ideológica, política, 

religiosa, ou a pressões comerciais. 

Algumas medidas que passam a ser tomadas, no entanto, em 

meio a políticas sem consolidações eficientes para que se garantisse o acesso 

e a qualidade, segundo Silva (2009, p.89): 

 

A partir de 2002, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar 
(PNBE) iniciou o programa Literatura em Minha Casa e enviou 
às bibliotecas das escolas e para as 4ªe 5ª séries, uma seleção 
de 30 títulos que foram distribuídos em 06 coleções diferentes, 
contendo 5 volumes, a saber: poesia, contos, novela, obra 
clássica adaptada e teatro. A idéia era que cada aluno levasse o 
livro para casa e o compartilhasse com familiares e amigos 
(BRASIL, 2006). No ano seguinte, 2003, o Literatura em Minha 
Casa enviou livros apenas para alunos das 4a séries e, também, 
para escolas que tinham alunos em 2002 nessa série. No 
entanto, até então nenhum plano de construir bibliotecas nas 
escolas fora proposto. Permanecia a idéia de distribuir livros 
apenas e não de uma política pública de leitura que tivesse 
objetivos claros para a formação de leitores. 
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Em  2003, a Lei 10.753 criou a Política Nacional do Livro, 

posteriormente atribuído o nome de Vivaleitura em 2006, houve o ampliação 

desse Programa e ao mesmo tempo a manutenção do Programa Nacional do 

Livro (PNLL), cujo objetivo cujo principal objetivo: “[...]  é melhorar a realidade de 

leitura do País, com o envolvimento de toda a sociedade brasileira, para que seja 

possível promover inclusão social e cultural e uma organização social mais justa” 

(BRASIL, 2006b, p.1), integrando todos os meios necessários, biblioteca, 

pesquisa, indústria, e formação de mediadores, na produção e valorização do 

livro (SILVA, 2009, p.91), programa que pendura até atualmente e percebe-se 

dificuldade de investimentos e cuidados  para a realização dos objetivos e metas 

formulados.  

Ainda, como sancionado em 2010, e de grande importância 

nesse percurso, a promulgação da Lei Nº 12.244/2010, que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País. Definindo, por 

assim, que: 

 

Art. 1º As instituições de ensino públicas e privadas de todos os 
sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos 
termos desta Lei;  
Art. 2º 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;  
Art. 3º Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver 
esforços progressivos para que a universalização das 
bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, seja 
efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão 
de Bibliotecário, disciplinada pelas Leis nos 4.084, de 30 de 
junho de 1962, e 9.674, de 25 de junho de 1998.  

 

Medidas que se destacam atualmente a se ter uma base em 

defesa da leitura e que ainda buscam pela concretização, juntos a outras 

propostas e planos, o acesso e a garantia das bibliotecas escolares. Ressalta-

se que mesmo em um trabalho em conjunto pelos mais variados organismos, 
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observamos facilmente relatos ou até mesmo em visitas como realizadas pelo 

grupo de iniciação científica em bibliotecas, a precariedade de investimentos, e 

falta de atenção, descuidado e qualificação quando se trata do espaço de 

bibliotecas.  

No caso específico das bibliotecas escolares, em um contexto 

geral, constata-se certo descuido no que diz respeito a instalações, com espaços 

e mobílias não apropriados ao público infantil, a falta de livros atualizados e 

volumes necessários por demandados por alunos, e a questão da figura do 

professor atuando na biblioteca ao invés de ter bibliotecário, ou alguém de 

específico conhecimento, como sugerido pelo Manifesto para a biblioteca 

Escolar (2000). 

Ao mesmo tempo, constata-se em espaços apropriados e de 

valorização da leitura, o quanto faz diferença para a infância o contato a uma 

biblioteca. Numa das visitas de estudos da iniciação científica  à Biblioteca 

Pública Infantil de Londrina, encontraram-se instalações pensadas à infância, 

com profissionais qualificados, Horas dos contos assíduas,  a disposição de 

mobiliário, colchonetes e prateleiras adequadas, a  organização do acervo, feita 

por cores, legendas e alturas proporcionalmente e intencionalmente acessíveis 

a idades, de forma a tornar esse ambiente atrativo e aconchegante, tornando-se 

espaços exemplos de segurança, afetividade, incentivo e aproximação cultural 

da criança junto à leitura. 

Assim, constata-se que há possibilidades, esperanças e 

exemplos que devemos levar em conta há se lutar pelo futuro de formação de 

leitores e que apesar de passos lentos e muitas vezes, deficitários, devemos 

pensar em soluções práticas de se aproveitar o disponível e lutar por melhorias 

destas condições que devem ser o direito da criança, do jovem, e da sociedade 

como todo, incluindo neste a biblioteca escolar,  instrumento essencial ao 

ambiente e comunidade em que está inserida, de acolhimento, harmonia, 

reflexão, trocas, experiências, aproximação cultural e desenvolvimentos de 

pessoas, de melhores cidadãos. 
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3 Considerações finais  

 

Defendidas as principais visões consideradas pelos autores, 

destaca-se de forma pessoal o impacto dessa pesquisa em minha formação, 

para que enquanto futura pedagoga seja possível contribuir no repensar no novo 

leitor, de um novo século e realidade de nossa sociedade.  

Foi possível constatar os diferentes cuidados e as novas 

conceituações que exemplificam a ampliação, não somente do vocábulo 

histórico-cultural, parte integrante de nossas pesquisas, como também do valor 

das ações docentes e discentes para junto da leitura literária.  

Despertaram-se, de forma pessoal e significante, curiosidades, 

aprofundamentos questões como: o entorno, enquanto influenciador de gostos 

e necessidades da criança; da intervenção realizada pelo professor enquanto 

criador de condições favoráveis à leitura dos alunos e do princípio dialógico, 

considerando-o como uma ação do refletir e internalizar novas ideias. 

Evidenciando de forma essencial e conjunta, que para que tais ações sejam 

oportunizadas, é necessário que se valorize e se lute por espaços como a escola 

e a biblioteca escolar, ambientes de acolhimentos, trocas mútuas, e 

apropriações culturais, que irão fomentar e potencializar a formação de leitores, 

garantir-lhes direitos. 

A leitura, a literatura infantil, a biblioteca escolar e a intervenção 

do professor, diante condições necessárias e adequadas, devem ser por assim 

presentes no mundo da infância, em especial na escola, para que se oportunize 

para além de uma formação leitora flexível e múltipla, de movimentações e 

apropriações culturais, uma formação humana, psíquica e cognitivamente, 

gerações mais sensatas, conscientes, e críticas com sua cultura e sociedade, 

em único fim: o aprender. 
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