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Resumo 
Este relato de experiência foi desenvolvido com base no projeto de pesquisa 
"Mediação pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da rede municipal de 
ensino de Londrina" e teve como principal objetivo evidenciar como a Biblioteca 
Pública Infantil de Londrina contribui para a formação leitora das crianças, assim 
como o acesso aos objetos e acervos ali dispostos. Para o desenvolvimento do 
trabalho, foram utilizados os relatórios produzidos pelas alunas durante estudos 
bibliográficos, estudos em grupos e visitas às bibliotecas públicas municipais de 
Londrina. Em um primeiro momento, o trabalho trata a respeito do prédio que abriga 
a Biblioteca e quais são as perspectivas históricas e de funcionamento sobre esse 
espaço. Posteriormente, aborda os aspectos referentes ao espaço da Biblioteca 
Pública Infantil de Londrina e as ações culturais que ali ocorrem em prol da leitura. 
Concluindo assim que a Biblioteca Pública Infantil de Londrina é um meio 
fundamental para proporcionar a formação leitora além de ser um centro que 
promove cultura.   
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Introdução 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com base no projeto de 

pesquisa “Mediação pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da rede 

municipal de ensino de Londrina”, o qual busca investigar a atividade pedagógica 

de fomento à leitura e sua contribuição para a formação de leitores nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Nesse projeto, como bolsistas CNPq desde agosto 

de 2018, participamos de reuniões de estudos em grupos com o objetivo de discutir 

textos relacionados aos conceitos sobre a formação leitora, a mediação 

pedagógica da leitura, enfatizando a biblioteca como um espaço fundamental para 

a formação de leitores. Também realizamos visitas às bibliotecas públicas do 

município de Londrina, entre elas a Biblioteca Pública Infantil de Londrina, a fim de 
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identificar aspectos relacionados ao seu uso, entender como ocorre a mediação 

nesses espaços e elementos relacionados à sua organização e ambientação. 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar como a Biblioteca Infantil 

de Londrina contribui para a formação leitora das crianças pequenas, assim como 

acesso aos objetos e acervos ali dispostos. 

 

Metodologia  
 

Para a elaboração desse relato foram utilizados os relatórios 

produzidos por nós durante os estudos bibliográficos, da participação em reuniões 

de estudos, e das visitas às bibliotecas públicas municipais de Londrina, com o 

objetivo de discutir os conceitos pertinentes à formação leitora e a biblioteca, assim 

como explorar seus respectivos espaços. 

 

Discussão 
 

O prédio que abriga a Biblioteca Pública Infantil de Londrina: perspectivas 
históricas e de funcionamento.  

 

No dia 23 de outubro de 2018, às 14 horas foi realizada uma visita 

de campo à Biblioteca Infantil de Londrina localizada na Rua Maestro Egídio 

Camargo do Amaral no Centro de Londrina. Participaram da visita alunas 

graduandas do curso de Pedagogia e integrantes do projeto “Mediação 

Pedagógica da Leitura nas Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino de 

Londrina”, sob a orientação dos professores – o coordenador e a colaboradora –  

do projeto, cujo objetivo era conhecer as bibliotecas públicas, oportunizando o 

contato com o acervo de livros, reconhecer e explorar áreas e serviços 

disponíveis para a formação cultural e leitura da criança, além de obter 

conhecimento sobre a Biblioteca Pública Infantil de Londrina e sua história. 

Na praça Primeiro de Maio, ao lado do Memorial dos Imigrantes de 

Londrina que fazem referência à história da cidade, hospeda a Secretaria 

Municipal da Cultura (SMC), o gabinete e as diretorias de Incentivo à Cultura - 

Ações Culturais e Patrimônio Artístico e Histórico-cultural e a Biblioteca Pública 

Infantil da cidade. 
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O prédio da SMC que abriga a Biblioteca Pública Infantil de 

Londrina foi projetado por João Batista Vilanova Artigas e Carlos Castaldi. A 

construção foi realizada durante o governo do prefeito Hugo Cabral, em 1955, 

para abrigar a primeira creche do Município e representa uma linguagem 

modernista com grande valor arquitetônico e histórico (BONI; UNFRIED; 

BENATTO, 2013). Ao longo dos anos o espaço passou por algumas reformas, o 

que acarretou em uma modificação na sua estrutura original. Porém, a prefeitura 

restaurou o prédio, resgatando suas características originais. Assim, a Biblioteca 

Infantil de Londrina voltou a funcionar neste local em 2016, já que esteve ali na 

década de 70. Nesse intervalo estava situada junto à Biblioteca Pública "Professor 

Pedro Viriato Parigot de Souza" na Avenida Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2017). 

No restauro da obra foram eliminados os anexos que 

descaracterizaram o prédio original e recuperadas as superfícies de vidro, as 

rampas de concreto com corrimões de aço, colunas e paredes revestidas por 

pastilhas, os brise soleil que acompanham o desenho da construção, os volumes 

retangulares do prédio superpostos e o auditório com capacidade para 50 lugares 

no qual estava previsto no projeto original. No mesmo ano, o prédio foi tombado 

como patrimônio histórico municipal com a intenção de evitar mais intervenções 

que possam descaracterizar o projeto arquitetônico histórico (OLIVEIRA, 2017). 

 

A Biblioteca Pública Infantil de Londrina: espaço e ações culturais em prol 
da leitura. 

 

Inicialmente, fomos recepcionados pelas bibliotecárias Márcia 

Hassuda e Priscila Ribeiro e Amanda, que apresentaram o funcionamento do 

espaço físico da Biblioteca Pública Infantil de Londrina. O espaço tem a finalidade 

de dispor o acervo e também de despertar e incentivar o hábito de leitura, 

estimular a cultura, o lazer, a arte, e o uso do livro. No local são promovidas 

atividades culturais e recreativas para a integração da Biblioteca com a 

comunidade. 

Ao entrarmos no ambiente encontramos uma decoração atraente 

para o público infantil, o acervo é dividido por categorias, assunto, matéria, autoria 

e idade. Estão expostos em prateleiras metálicas que oferecem maior resistência 

na armazenagem de livros, o que evita a retenção de umidade e estão na altura 
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das crianças. A organização facilita o acesso e possui catalogação para controle 

de entrada e saída de livros. Esta dispõe de corredores espaçosos com 

iluminação natural devido à localização e à edificação, tornando o ambiente claro 

e bem arejado, o que possibilita a leitura fácil, o conforto dos frequentadores e a 

conservação do acervo. 

O acervo da Biblioteca Pública Infantil de Londrina é composto por 

obras de literatura infantil e infanto-juvenil com cerca de 11.000 exemplares, 

como: obras didáticas, periódicos, Histórias em Quadrinhos (HQs) e pastas com 

datas comemorativas. Os livros são organizados por gênero literário, todos com 

disponibilidade para empréstimo, exceto as enciclopédias. As HQs mais 

procuradas ficam em cestas plásticas, identificadas por personagens e que 

facilitam o acesso da criança. As demais permanecem em suas respectivas 

prateleiras catalogados por personagens - autoria, ou temática. Também possui 

uma prateleira com livros antigos do Monteiro Lobato apenas para consulta local. 

Pode-se observar que o espaço da Biblioteca Pública Infantil de Londrina é bem 

arejado e conta com mesas e cadeiras circulares, apropriadas para que as 

crianças não se machuquem. Alguns livros destinados às crianças pequenas são 

dispostos em prateleiras menores, bem próximas ao chão, para facilitar à criança 

o seu acesso ao livro. 

Há também o espaço denominado “Tenda da leitura” com tapete 

colorido de EVA de material antiderrapante, isolante térmico e não abrasivo de 

limpeza rápida e fácil, o que facilita na hora de realizar a higienização. Ele está 

disposto no chão e possui almofadas e bichinhos de pelúcia. 

O espaço ainda conta uma estante pequena com livros para bebês, 

fantoches e brinquedos como jogos didáticos para que as crianças se sintam à 

vontade ao realizarem a leitura de um livro ou qualquer outra atividade. 

As mesas são amplas, redondas e na seção de HQs estão 

decoradas com “folhas de gibi”, tornando mais moderno e atraente. As cadeiras 

são confortáveis e ambas adaptadas ao tamanho infantil e juvenil, e estão 

disponíveis para atividades e leitura. Encontram-se, também, no local de entrada 

uma mesa e uma prateleira no corredor com sugestões dos livros novos e dos 

mais procurados. Existe um painel com recados da Biblioteca indicando eventos e 

programações que ocorrem no local. 

Foto: Espaço interno da Biblioteca Pública Infantil de Londrina 
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Fonte: as autoras 

No momento da visita, estava presente o arquiteto e artista plástico 

Paulo Tio, responsável por promover exposições artísticas, oficinas e contações 

de histórias às crianças. Na ocasião havia uma exposição dele com os materiais 

produzidos para as contações de histórias do projeto “Toda quinta tem história” 

realizadas nas últimas quinta do mês nesta unidade e ocorrem semanalmente nas 

seis unidades do Sistema de Bibliotecas de Londrina das diferentes regiões da 

cidade. O local proporciona atendimento para pesquisas; empréstimo 

domiciliares; Cursos e Oficina; Hora do conto e Visitas orientadas; Painel de datas 

comemorativas; Espaço para leitura; Jogos didáticos e recreativos. Também, 

conta com exposições, além dos livros, e oferece desenhos e lápis de cor para as 

crianças. Possui Catálogo Online e seu funcionamento é de segunda a sexta-

feira, das 9 às 17 horas. Para o empréstimo de livros é necessário ter a 

carteirinha da Biblioteca Infantil e para o cadastro é necessário apresentar o CPF 

da criança ou do responsável, junto com comprovante de endereço (conta de luz, 

água ou telefone). 

De acordo com as bibliotecárias da instituição, o empréstimo 

domiciliar é de três livros por empréstimo por dez dias e pode ser renovado uma 

vez. Todo material consultado deverá ser deixado sobre as mesas para que as 

bibliotecárias possam guardá-lo na ordem correta e avaliar o estado do acervo. 

Além disso, é feita estatística para que possam medir quais obras, autores ou 

assuntos são os mais interessantes para os leitores e assim exporem de forma 
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mais acessível os livros de maior interesse e auxiliar nas escolhas de compras do 

acervo.  

Em seguida, fomos recebidos pela Diretora de Patrimônio Artístico 

e Histórico-Cultural, Solange Batigliana, para conhecer o prédio e a Secretaria da 

Cultura do Município, que oferece atendimento direto às seis Bibliotecas 

municipais; Das diretorias de Ação Cultural; De Incentivo à Cultura e Patrimônio 

Histórico, e também, oferece incentivo aos produtores culturais através do 

Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).  

No térreo ficam localizados a Biblioteca Infantil de Londrina, o 

gabinete do secretário municipal de cultura e um espaço aberto onde também 

acontecem contações de histórias e podem ser utilizados pelos frequentadores e 

um jardim localizado ao fundo ideal para leitura ao ar livre. 

No primeiro andar do prédio, acessível por rampa, possui ao longo 

do trajeto quadros com a temática da cidade de Londrina confeccionados com 

sementes. Após a rampa, localiza-se o Auditório Villanova Artigas onde fez parte 

da “Casa da Criança” e hoje utilizado para lançamentos de publicações, palestras, 

apresentações e reuniões nas áreas de arte e cultura. Nesse andar, encontra-se 

também a diretoria de patrimônio histórico que tem o objetivo de promover ações 

que tendem o conhecimento, a preservação e a divulgação do Patrimônio Artístico 

e Histórico-Cultural Londrinense, além disso, há a diretoria de articulação cultural, 

responsável pela articulação e realização de atividades relacionadas às diversas 

manifestações culturais e artísticas. 

No segundo pavimento encontra-se a Diretoria de incentivo à 

cultura (Promic - criado pela Lei Municipal nº 8.984, de 06 de dezembro de 2002 

com o objetivo de propiciar os recursos financeiros necessários à execução da 

Política Cultural do Município) onde se realiza a abertura de editais; organizam-se 

as comissões de análise que fazem a seleção dos projetos culturais; processa-se 

a celebração dos termos de cooperação cultural e financeira; repassam-se 

recursos; é feito acompanhamento da execução da proposta e recebimento das 

prestações de contas. 

No terceiro andar está situado o Solário “Carlos Castaldi” que se 

encontrava descaracterizando, pois em reformas anteriores foi colocada uma 

cobertura, entretanto, após o restauro, a estrutura foi recuperada e retornou com 

suas características originais. 
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Considerações Finais 

 

A visita e a observação da Biblioteca Pública Infantil de Londrina, 

foi de extrema importância para relacionarmos a teoria com a prática. Ajudou a 

entender melhor como funciona este espaço e o que pode nos oferecer. A visita 

promoveu o conhecimento não apenas sobre o local, mas também sobre a 

herança cultural do nosso município. 

Não podemos deixar de observar que o prédio possui rampas, tanto 

na área externa quanto na área interna, o que torna o ambiente acessível às 

pessoas cadeirantes ou que possua alguma limitação para andar. 

Mesmo sendo um edifício antigo, oferece acessibilidade a todos. 

Esse espaço permanece aberto a toda população e proporciona a leitura, 

pesquisa e acesso às culturas das artes. Nesse âmbito, compreende-se a 

importância da Biblioteca Pública para a sociedade e a relevância de seu papel 

social, observa-se que para atingir toda a população seriam necessários mais 

espaços como esses alcançando todas as regiões da cidade, além de maior 

divulgação no município e região desses serviços à população. 

Diante dos aspectos observados, concluímos também que assim 

como o mobiliário, a disposição do acervo e a forma como o espaço foi organizado, 

mostra que houve planejamento e intencionalidade de inserir o público infantil e 

infanto-juvenil no mundo da leitura, da literatura e da cultura. As atividades e as 

contações de histórias que ocorrem nesse espaço, estimulando a imaginação e a 

criatividade das crianças, promovendo experiências únicas, internas e individuais, 

além de aproximá-las com o repertório cultural que a Biblioteca tem a oferecer. 
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