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Autores das áreas de Ciência da In-
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idéias tratadas e os tópicos focalizados.

ele em casa, na escola e na biblioteca.
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suas argumentações.
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Sueli Bortolin, a seu tempo, traz à to-

Em “A mediação da leitura na biblio-
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teca”, Maria Helena T. C. Barros explicita
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“A mediação de leitura nos espaços infan-
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Maluquinha (4 anos), a ONG de leitura e

pública e a leitura do adolescente” e “O
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Central de uma universidade pública (Uni-

último parte de uma pesquisa desenvolvida

versidade Estadual de Londrina – UEL), a

em bibliotecas públicas no estado de São

autora analisa os conceitos de biblioteca

Paulo, por meio da qual foram arrolados

infanto-juvenil e os avanços tecnológicos,

282 títulos de obras variadas. Desses, são

destacando a leitura por meio eletrônico,

destacadas as dez primeiras posições e os

sempre entremeando sua exposição de

comentários referentes a estas obras. A

idéias com a questão da mediação da leitu-

autora avalia, nesse quadro, a mediação

ra.

reprodutora da escola, que continua presa
às indicações do passado. No texto anterior, o adolescente é mostrado na sua condição de leitor ainda pouco compreendido
como público alvo. Em outros quatro artigos: “Vó, me conta uma história?”, “O bibliotecário e o ato de ler”, ”O professor como
mediador de leitura” e “De leitura, classes
especiais e bibliotecas escolares”, Barros
apresenta nuances diferenciadas da temá-
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Rovilson José da Silva coordena o

ção atual. Neste quadro, o livro ora rese-
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nhado merece ser lido, por tratar com seri-

Municipal de Londrina e nesse espaço tem

edade um tema tão próximo de todos nós,

mudado a concepção de biblioteca no âm-

mas ainda tão pouco compreendido por

bito escolar não só no momento em que

aqueles que o têm como matéria-prima em

está formando mediadores de leitura, mas

seu trabalho. São escritos de leitores que

também quando faz articulações para que

se ocupam da formação de quem lê e dos

esse gênero de biblioteca tenha seu acervo

espaços que lhe são próprios – as bibliote-

melhorado, seu mobiliário trocado e sua

cas. Vale a pena conferir!

arquitetura (lay-out) alterada de forma a
tornar esse local aprazível para se permanecer, voltar. Além do texto compartilhado
com Bortolin, chama a atenção para implicações d’“A hora do conto na escola: paradoxos e desafios” e lembra que pouco se
tem pesquisado acerca do professor como
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mediador de leitura. A partir de um estudo
acerca do texto literário e sua utilização
pelo professor da Hora do Conto, o autor
analisa entrevistas com professores e apresenta suas conclusões a respeito. Diz
das suas inquietações no tocante à relação
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biblioteca-escola, da maneira como conduziu as entrevistas com os professores e da
sua proposta defendida junto à Rede Municipal de Ensino de Londrina.
O fio condutor dos textos nos faz
lembrar que neste início do século XXI temos as atenções voltadas para a leitura
como nunca visto anteriormente. Instituições governamentais, ONGs, mídia e parques editoriais têm se dedicado a esta temática. No entanto, o alardear nem sempre
vem acompanhado de efetivo envolvimento
em busca de alterar para melhor, a situaInf.Inf., Londrina, v. 11, n. 2, jul./dez. 2006

