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“Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não 
amo os homens, não me é possível o diálogo.” 

(Paulo Freire) 

  



 

RESUMO 

O ato de ler é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, além de promover 
a socialização das ideias e contribuir para a emancipação do indivíduo. No entanto, 
para praticar a leitura, é preciso ter acesso a recursos informacionais e a ambientes 
adequados. O objetivo deste estudo foi compreender, teoricamente, como se 
desenvolve a leitura e o letramento no âmbito das bibliotecas. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica qualitativa, com base em autores sociointeracionistas, como 
Freire, Petit, Milanesi e Soares. O estudo permitiu refletir sobre os conceitos de 
leitura e de letramento, este último, como novidade no cenário educacional. Os 
resultados indicam que para atrair mais leitores, as bibliotecas precisam realizar um 
estudo do perfil sociocultural da comunidade, contemplando suas expectativas, 
necessidades e histórias de vida, além da disposição de acervos bibliográficos e 
recursos tecnológicos. Identificou-se, também, alguns fatores que dificultam a prática 
da leitura no Brasil, como a má qualidade do ensino; o baixo número de bibliotecas 
existentes; a falta de tempo e a preferência, por grande parte da população, por 
atividades relacionadas a outras mídias, como a televisão e o rádio.  
 

Palavras-Chave: Leitura. Letramento. Bibliotecas.  

  



 

ABSTRACT  

The act of reading is fundamental in the teaching-learning process, besides 
promoting the socialization of ideas and contributing to the emancipation of the 
individual. However, to practice reading, you must have access to informational 
resources and appropriate environments. The purpose of this study was to 
understand, theoretically, how libraries and reading are developed. It is a qualitative 
bibliographical research, based on socio-interactionist authors, such as Freire, Petit, 
Milanesi and Soares. The study allowed to reflect on the concepts of reading and 
literacy, the latter, as a novelty in the educational scenario. The results indicate that 
in order to attract more readers, libraries need to carry out a study of the socio-
cultural profile of the community, contemplating their expectations, needs and life 
histories, as well as the availability of bibliographic collections and technological 
resources. It was also identified some factors that hinder the practice of reading in 
Brazil, such as the poor quality of teaching; the low number of existing libraries; the 
lack of time and the preference, for a large part of the population, for activities related 
to other media, such as television and radio. 

 

Key Words: Reading. Literacy. Libraries.  
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INTRODUÇÃO 

 

Se a partir do século XXI os países mais desenvolvidos vivenciam a Era 

do Conhecimento, no Brasil ainda não existe a democracia cultural na oferta de 

condições para o direito e prática da leitura. Entre as barreiras que dificultam o 

acesso às atividades de leitura e escrita, destacam-se a má qualidade do ensino 

dessas técnicas e o baixo número de bibliotecas em funcionamento (SOARES, M. 

2008). 

Em escolas ou bibliotecas, instituições cuja promoção da leitura é também 

uma de suas finalidades, os profissionais que ali atuam precisam conscientizar-se 

sobre as estratégias e conhecimentos necessários para uma melhor gestão dos 

recursos e serviços oferecidos.  

Assim, a origem da pesquisa baseou-se na experiência de uma 

bibliotecária-documentalista1, a qual atua desde 2011 junto aos usuários da 

biblioteca do IFSP2 Campus de Sertãozinho. Nesse período, ela pôde observar uma 

baixíssima demanda por livros, serviços de informação e uso dos espaços do setor 

pelos alunos participantes do Proeja3. Com isso, levantou-se um problema a ser 

investigado – “Como a biblioteca pode incentivar a leitura e o letramento de seus 

usuários?” 

Com a revisão da literatura sobre o tema, numa abordagem qualitativa, 

optou-se pela pesquisa bibliográfica, definida, segundo Severino (2007, p.122) 

como: 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador 
trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos. 

  

                                                           
1 Gisele Machado da Silva, responsável por esta monografia, bibliotecária-documentalista, com 
ingresso na Rede Federal de Ensino a partir de out. 2010. 

 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), localizado na Rua Américo Ambrósio, 

269, bairro Jardim Canaã, em Sertãozinho/SP. 
 
3 Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA): possibilita aos jovens e adultos a integração entre o Ensino Médio e o 
Ensino Profissionalizante (Técnico em Mecânica). Tem duração de 3 anos. 
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Tomou-se, para referencial teórico, autores como Milanesi, Freire, Soares, 

Petit e demais especialistas que abordam os conceitos e aspectos relacionados à 

leitura, ao letramento e à relação de leitores com as bibliotecas. 

Nesse sentido, o principal objetivo do trabalho foi compreender, 

teoricamente, como se desenvolve a leitura e o letramento no âmbito de bibliotecas. 

Tendo como objetivos secundários, o levantamento de um breve histórico sobre a 

importância da leitura no Brasil e dos impactos das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) nessa atividade. 

Pretendeu-se, também, testar a hipótese de que é preciso conhecer, num 

primeiro momento, as características, necessidades e expectativas dos grupos para 

os quais a biblioteca é destinada, como também os motivos que dificultam sua 

familiaridade com esse ambiente. 

Assim, no primeiro capítulo, discorre-se sobre as possíveis definições 

para leitura, com a ressalva de que esse tema é objeto de estudo de várias áreas. 

No segundo capítulo, apresentam-se as diferenças básicas entre a 

alfabetização e o letramento. Nesse ponto, chama à atenção a falta de 

conhecimento de muitos docentes brasileiros sobre o que é o letramento, algo 

praticamente superado em países desenvolvidos. 

Já no terceiro e último capítulo, há uma breve descrição sobre as funções 

e tipos de bibliotecas. E, caminhando para as considerações finais, aponta-se a 

importância dos mediadores da leitura e os principais benefícios decorrentes do 

hábito de ler. 

Vale ressaltar que, por ser uma pesquisa inicial, os resultados alcançados 

podem servir de base para o aprofundamento de novos estudos. 
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1 A LEITURA 

 

1.1 A importância da leitura 

 

No Brasil, a importância da leitura como prática fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem foi reconhecida a partir de 1970, com a implantação por lei 

da obrigatoriedade da pesquisa escolar. Isso levou milhões de crianças e 

adolescentes às bibliotecas públicas, nas quais estes alunos procuravam textos, sob 

a orientação de seus professores, para copiar trechos de enciclopédias. Esse tipo de 

“pesquisa escolar” não era realizado nas escolas, porque na maioria delas não havia 

biblioteca. (MILANESI, 2013) 

De lá para cá, quase meio século, ocorreu uma verdadeira revolução das 

Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) e o acesso à educação pelas 

classes menos favorecidas aumentou. Nesse novo cenário, a leitura e a escrita 

tornaram-se mais necessárias à participação, no dia-a-dia, dos eventos 

socioculturais, seja no trabalho, na escola, no cinema, no supermercado, nos 

bancos, entre outros. 

Sendo assim, para a aprendizagem da leitura, numa abordagem 

sociointeracionista4, o aluno é um indivíduo ativo e interativo, ou seja, desenvolve-se 

por meio de relações intra e interpessoais (MANHÃES, 2015). 

 A leitura, então, é importante para a formação humana e cidadã, de 

acordo com o que Freire (2011, p. 14, grifo nosso) afirma:  

 
 [...] a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E 
aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a 
ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação 
mecânica de palavras, mas uma relação dinâmica que vincula linguagem e 
realidade. 

 

A leitura se tornou tema de estudo em diversas áreas: Educação, 

Comunicação, Psicologia, Biblioteconomia e Linguística. Este aspecto, antes de 

qualquer investigação temática, deve ser considerado para uma compreensão 

contextualizada do ‘conceito de leitura’.  

 

 

                                                           
4 Teoria elaborada por Vygotsky conhecida também como socioconstrutivismo 
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1.2 Definições para leitura 

 

Silva (1986, p. 49) ao considerar a gritante desigualdade econômica e 

sociocultural do país, ressalta que “ler é, numa primeira instância, possuir elementos 

de combate à alienação e ignorância. Para ser compreendida esta definição, deve-

se levar em conta a própria estrutura subjacente à sociedade brasileira, ou seja, a 

dicotomia das classes sociais. ” 

Por outro lado, Martins (2012, p. 31), aponta que entre as inúmeras 

concepções de leitura, pode-se sintetizar as duas principais, do seguinte modo:  

 

Como decodificação mecânica de signos linguísticos, por meio de 
aprendizado estabelecido a partir do condicionamento estímulo-resposta 
(perspectiva behaviorista-skinneriana); 
Como processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve 
componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, 
tanto quanto culturais, econômicos e políticos (perspectiva cognitivo-
sociológica). 

 
 

A pesquisadora Soares (2014, p. 68-69), conceitua a leitura como “[...] um 

conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, que se estendem desde a 

habilidade de decodificar palavras escritas até a capacidade de compreender textos 

escritos. ” 

No entanto, ler e escrever não são atividades aprendidas naturalmente, 

tanto que, Saviani (2013) chama a atenção para o fato de que temos dificuldades 

como leitores, de recordar o período em que éramos analfabetos. A habilidade de ler 

é desenvolvida por meio de um processo deliberado e sistemático. 

 

 

1.3 O impacto das tecnologias de informação e comunicação 

 

Um dos problemas em relação à leitura, no século XXI, em que as novas 

TICs proporcionaram uma quantidade maior de informação na Internet, do que nos 

meios impressos, é a seleção do que é preciso ler. Além disso, outras mídias: o 

rádio, a televisão, as redes sociais, entre outros, passaram a concorrer com a leitura 

tradicional. Essas atividades são consideradas mais atraentes para uma grande 

parcela da sociedade. Elas têm por objetivo o entretenimento e dificultam o trabalho 

dos professores, no que se refere ao incentivo da pesquisa escolar e à leitura de 
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textos dos programas de ensino. 

Outro agravante ligado aos baixos índices de leitura da população 

brasileira está relacionado a uma educação deficiente, no que tange à competência 

leitora e escritora.  

Milanesi (2013, p. 45), ressalta que: 

 

Nos países, como os da América Latina, com nível de escolaridade 
baixo, a implantação de redes de televisão provocou um forte contraste 
entre a sofisticação do meio e as condições socioculturais. Enquanto na 
Inglaterra a televisão desenvolveu-se sobre quatrocentos anos de cultura 
letrada, universidades e bibliotecas, nos países menos desenvolvidos, toda 
a sofisticação tecnológica impôs-se com o seu conteúdo sobre uma 
população analfabeta ou semiletrada. Antes de chegar ao quadro negro, as 
crianças e mesmo os adultos estacionavam em frente à tela do televisor. A 
resistência cultural, que poderia ser feita a partir de conhecimentos cultos 
prévios, ocorreu em baixa escala pela ausência de informações prévias que 
poderiam, pelo menos, estabelecer conflitos. Nas sociedades mais cultas, a 
televisão plasmou-se à cultura; nas sociedades de baixo padrão 
educacional, a sociedade foi plasmada. 

 

Dessa forma, Milanesi (2013) reforça que em sociedades menos 

escolarizadas, como é o caso do Brasil, a televisão parece alimentar as 

necessidades de adquirir informações da população. E assim, outras possibilidades 

de acesso ao conhecimento – como o livro – soam como excesso. Diante de textos 

impressos, torna-se necessário ler, refletir, imaginar. Para o telespectador, a 

televisão parece fazer isso. 

Infelizmente, grandes segmentos da população mundial ficam excluídos 

até mesmo do acesso às informações utilitárias, pela incapacidade de leitura, ou 

melhor, pela falta dessa habilidade. Três motivos que levam a isso são: a precária 

ou inexistente escolarização, a perversa distribuição de bens culturais e a ausência 

de condições favoráveis para que se desenvolva o hábito de ler (MILANESI, 2013). 

Quanto à falta da habilidade da leitura, que torna o sujeito dependente de 

mediadores para sua participação econômica e sociocultural, Petit (2009, p. 43) 

ressalta que “ler não isola do mundo. Ler introduz no mundo de forma diferente. O 

mais tímido pode alcançar neste ato o mais universal.” 
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1.4 Leitura no Brasil 

 

O Instituto Pró-Livro5 tem realizado, desde o ano 2000, a pesquisa 

“Retratos da Leitura no Brasil”, tendo como principais finalidades, avaliar impactos e 

orientar políticas públicas do livro e da leitura; promover estudos sobre os hábitos de 

leitura dos brasileiros, identificar as ações mais efetivas para incentivar essa prática; 

divulgar os resultados para informar e mobilizar toda a sociedade sobre a 

importância da leitura. O histórico resumido de suas três primeiras edições pode ser 

verificado abaixo. 

 

Quadro 1 – Retratos da Leitura no Brasil 

 

Fonte: INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da leitura no Brasil, 4. ed., São Paulo: IPL/Ibope 
Inteligência, mar. 2016, p. 7 

 

                                                           
5 O Instituto Pró- Livro – IPL é uma associação de caráter privado e sem fins lucrativos mantida com 
recursos constituídos, principalmente, por contribuições de entidades do mercado editorial, com o 
objetivo principal de fomento à leitura e à difusão do livro. 
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Interessante notar que alguns dados levantados na última pesquisa, em 

sua quarta edição, baseiam-se em perguntas com respostas predeterminadas, 

embora funcionem bem para revelar o que pensa o leitor e o não leitor brasileiro 

sobre a leitura. 

Nessa pesquisa quantitativa, utilizou-se a aplicação de questionários e 

entrevistas face a face, em âmbito nacional, com uma amostra de 5012 sujeitos, no 

período de novembro a dezembro de 2015. 

Com isso, obteve-se dados muito significativos. Por exemplo, para a 

pergunta – “Qual das seguintes frases que eu vou ler se aproxima do que significa a 

leitura para você? E em segundo lugar?”. Os resultados, em percentuais (%), são os 

seguintes: 

 

Gráfico 1 – O que significa leitura? 

 

Fonte: INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da leitura no Brasil, 4. ed., São Paulo: IPL/Ibope 
Inteligência, mar. 2016, p. 7 

  

Embora a maior parte dos respondentes, 49%, somando a primeira e 

segunda opção de resposta, tenha manifestado que a “leitura traz conhecimento”, 
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destacam-se também alguns dados negativos. Isso porque somando-se as últimas 

opções – “A leitura ocupa muito tempo”; “A leitura é uma atividade cansativa”; “Só 

leio porque sou obrigado”; “A leitura não serve para nada” e “não sabe/não 

respondeu” –, tem-se uma parcela de 18%.  

Outro resultado interessante surgiu com uma pergunta direcionada 

apenas aos sujeitos considerados “leitores”, 2798 participantes. A saber, tomou-se 

como definição de leitor, aquele que, nos últimos três meses, leu na íntegra, ou em 

partes, pelo menos um livro. Já o não leitor, aquele que não leu nenhum livro nos 

últimos três meses, ainda que tenha lido nos últimos 12 meses. Essas definições se 

mantêm desde a edição de 2007, conforme Instituto Pró-Livro (2016, p. 21).  

  

Gráfico 2 – Razões por não ter lido mais (entre os leitores, 2798 sujeitos) 

 

Fonte: INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da leitura no Brasil, 4. Ed., São Paulo: IPL/Ibope 
Inteligência, mar. 2016, p. 35 

 

Pode-se observar, então, que para esses leitores, o principal motivo de 

não ler mais é a falta de tempo, com um percentual de mais de 40%. Por outro lado, 
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23% não gostariam mesmo de ter lido mais, sem contar ainda os percentuais de 

outras respostas apresentadas, como “não ter paciência”, “não gostar de ler” ou 

“porque têm dificuldades”, pois estas respostas remetem para a necessidade de se 

entender quais as causas desses “obstáculos”.  

Em relação ao terceiro gráfico, curiosamente, quando se pergunta aos 

leitores se eles gostariam de ter lido mais, os números surpreendem, pois quase 

80% respondem positivamente.  

  

Gráfico 3 – Gostaria de ter lido mais? 

 

Fonte: INSTITUTO PRÓ-LIVRO. Retratos da Leitura no Brasil. 4. Ed., São Paulo: IPL/Ibope 
Inteligência, mar. 2016, p. 35 

  

Para atender essa demanda, fica evidente de que é preciso superar os 

obstáculos apresentados no gráfico 2, como a falta de acesso às bibliotecas, aos 

livros e a dificuldade em ler, o que sugere também a necessidade de melhorar a 

qualidade do aprendizado dessa técnica nas escolas de ensino básico, como um 

direito de qualquer cidadão. 

Nas considerações finais do relatório da pesquisa Retratos da Leitura 

(2015) consta a informação de que 66% da população brasileira não frequenta 

bibliotecas e que, entre aqueles que frequentam, os tipos mais comuns são a 

escolar e a universitária. 

  



20 

2 LETRAMENTO 

 

2.1 Definição 

 

O letramento é um termo desconhecido, infelizmente, por muitos 

educadores brasileiros. Tal palavra passou a ser empregada a partir de meados da 

década de 80, nas áreas de Educação e das Ciências Linguísticas. E, na visão de 

Soares (2014), se “letramento” provoca estranheza a muitas pessoas, isso não 

ocorre com outras palavras do mesmo campo semântico, como letrado, iletrado, 

alfabetização, alfabetizado, analfabetismo ou analfabeto.  

Num primeiro momento, pode-se imaginar que o significado de letramento 

esteja ligado aos adjetivos “letrado” e “iletrado”. No entanto, Soares (2014, p 32, 

grifos nossos) explica que esses adjetivos são compreendidos da seguinte forma: 

“uma pessoa letrada = uma pessoa erudita, versada em letras (letras significando 

literatura, línguas); uma pessoa iletrada = uma pessoa que não tem conhecimentos 

literários, que não é erudita; analfabeta ou quase analfabeta.” 

A autora estudou o processo de significação do vocábulo “letramento”, 

desde sua etimologia até seu uso nas sociedades contemporâneas. Ela adota, 

basicamente, a seguinte definição para o termo: “letramento é, pois, o resultado da 

ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado 

da escrita” (SOARES, 2014, p.18, grifo nosso). 

Para Scribner (1984, apud SOARES, 2014), o letramento é essencial em 

nossa vida diária, pois desde uma simples compra ou até mesmo passeando pela 

cidade, todos os indivíduos encontram situações que demandam o uso da leitura ou 

da escrita.  

Portanto, é evidente que as escolas têm o dever de desenvolver nas 

crianças, jovens e adultos, as habilidades inerentes ao letramento, o que as tornarão 

capazes de responder não só as necessidades do dia-a-dia, mas também favorecer 

a manutenção do emprego ou obtenção de outros melhores e, sobretudo, para que 

possam assumir seus direitos e responsabilidades cívicas e políticas (SCRIBNER, 

1984 apud SOARES, 2014). 
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2.2 Alfabetização ou letramento? 

 

A partir do século XX, “[...] muitos países conseguem garantir altos 

índices de alfabetização, chegando à existência de sociedades quase totalmente 

alfabetizadas. Essas, como regra, são as mais opulentas e que produzem mais 

riqueza” (MILANESI, 2013, p. 22). 

Por outro lado, saber ler e escrever, não é necessariamente apropriar-se 

da escrita e fazer uso dela. Uma pessoa alfabetizada pode reproduzir os sons das 

palavras, escrevê-las, mas o letramento implica compreender informações e 

desenvolver conhecimento por meio da leitura/escrita, além da participação efetiva 

em eventos socioculturais com seus mais variados gêneros textuais (literários, 

científicos, instrucionais, artísticos).  

O grande desafio das sociedades com altos índices de alfabetização, nas 

quais o analfabetismo já foi superado, é aumentar seus índices de letramento, como 

aponta Soares (2014, p. 23): 

 
Um exemplo é a pesquisa desenvolvida na segunda metade dos anos 80 
nos Estados Unidos, buscando identificar o nível de letramento (literacy) de 
jovens americanos (faixa etária de 21 a 25 anos): em primeiro lugar, os 
instrumentos utilizados avaliaram as habilidades de ler, compreender e usar 
textos em prosa, como editoriais, reportagens, poemas, etc. e de localizar e 
usar informações extraídas de mapas, tabelas, quadros de horários, etc,, o 
que evidencia que o objetivo não foi verificar se os jovens sabiam   ler e 
escrever – e se eram alfabetizados – mas se sabiam fazer uso de diferentes 
tipos de material escrito, compreendê-los, interpretá-los e extrair deles 
informações – que nível de letramento tinham; em segundo lugar, a 
conclusão da pesquisa foi que a illiteracy (a incapacidade de ler e escrever, 
isto é, o analfabetismo) não era um problema entre os jovens, a literacy 
(capacidade de fazer uso da escrita, isto é, o letramento) é que constituía o 
problema. 

  

Para se ter uma ideia do contexto brasileiro, alguns dados da quarta 

edição de Retratos do Brasil (2015), pesquisa mencionada no capítulo anterior, 

refletem um triste cenário. Embora a porcentagem da população alfabetizada 

funcionalmente tenha aumentado de 61% para 73% em 2011, de cada quatro 

brasileiros, apenas um tem domínio pleno de leitura e escrita. Houve um aumento 

quantitativo na alfabetização da população, mas sem a qualidade necessária para o 

devido letramento. 

Se ainda existe um enorme contingente de brasileiros adultos analfabetos 

ou semianalfabetos, não basta dispor de grande oferta de informação, seja em meio 
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virtual, ou nos corredores das bibliotecas. O analfabeto não acessa a informação de 

que precisa porque não sabe ler; o semianalfabeto, quando acessa, mal 

compreende. 

Logo, é preciso dar o primeiro passo para a inclusão dos indivíduos à 

margem da sociedade da informação: alfabetizar efetivamente (MILANESI, 2013).  

O segundo passo, obviamente, é investir na melhora do nível de 

letramento da população, o que demanda uma reformulação das práticas de ensino 

de leitura e de escrita. 

Freire (2011, p. 31), educador brasileiro conhecido mundialmente pelo 

seu método de alfabetização e pelo dialogismo, não utiliza o termo “letramento” em 

sua obra porque tal palavra é de uso recente, porém, defendia o direito dos 

indivíduos em aprenderem a ler de forma crítica e significativa, em prol de sua 

emancipação, o que remete para o alcance de um bom nível de letramento: 

 

[...] a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização 
ou não e associada sobretudo a certas práticas claramente políticas de 
mobilização e de organização, pode constituir-se num instrumento para o 
que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica. 

 

Se a alfabetização deve ser iniciada nos primeiros anos do ensino 

fundamental; o letramento deve ser promovido desde a infância, de forma contínua, 

ao longo da vida.   
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3 A FUNÇÃO DA BIBLIOTECA E DA LEITURA 

 

3.1 Tipos de biblioteca 

  

De acordo com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), do 

Ministério da Cultura (MinC)6, as bibliotecas são classificadas conforme suas 

funções, serviços oferecidos, pelo seu vínculo institucional e pela comunidade que 

atende. As mais comuns são as seguintes: 

 

 Biblioteca pública: atende, por meio do seu acervo e de seus 

serviços à comunidade em que está localizada, promovendo o acesso à 

informação, à leitura e ao livro, de forma gratuita. Atende a todos os 

públicos; 

 Biblioteca escolar: atende as demandas de leitura e 

informação da sua comunidade e do projeto pedagógico da escola na 

qual está inserida. Seus usuários são alunos, professores, funcionários da 

unidade de ensino, podendo, também, atender a comunidade moradora 

do entorno. Pode ser de uma unidade de ensino pré-escolar, fundamental, 

médio, de esfera pública ou privada; 

 Biblioteca universitária: apoia as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão por meio de seu acervo e dos seus serviços. Atende 

alunos, professores, pesquisadores e comunidade acadêmica em geral. É 

ligada a uma unidade de ensino superior, podendo ser uma instituição 

pública ou privada; 

 Biblioteca nacional: reúne e preserva toda a produção 

bibliográfica do país, como suas principais funções. A Biblioteca Nacional, 

no Brasil, está localizada na cidade do Rio de Janeiro. 

  

Em países mais desenvolvidos, é comum haver bibliotecas públicas nos 

bairros, incluindo aí os periféricos. No Brasil, infelizmente, não há bibliotecas 

                                                           
6 Dados consultados no portal do SNBP/MinC. Disponível em <http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-

bibliotecas/> Acesso em 22 jan. 2018 

 

http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/
http://snbp.culturadigital.br/tipos-de-bibliotecas/
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suficientes nem mesmo no cenário educacional. Poucas são as escolas públicas de 

educação básica que mantêm espaços, acervos e pessoal qualificado para atender 

a demanda de seus alunos. Posto isto, Milanesi (2013, p.13-14) reafirma a 

importância das bibliotecas para o desenvolvimento econômico e sociocultural de 

um país:  

Os países mais ricos criaram espantosos acervos, minuciosamente 
organizados e conservados em gigantescas construções. O exemplo mais 
saliente disso é a biblioteca do Congresso, em Washington, o mais amplo 
acúmulo de registros reais do trabalho intelectual do homem. A sociedade 
que a construiu é, a partir do século XX, a mais poderosa do planeta e isso 
não é mera coincidência. Já nas regiões mais pobres ou onde os muitos 
bens estão sob a posse de poucos, um pequeno acervo é raro e um livro 
incomum. Nessa circunstância, o grande e quase único vetor de 
transmissão do conhecimento é a fala, criadora da tradição oral, da 
memória coletiva. Na falta das letras, prevalece a fala nos grupos ágrafos. 
Não há a coleção de registros, mas o estoque da lembrança que possibilita 
veicular de geração a geração o saber identificado como imprescindível. 
Havendo registros, haverá uma biblioteca, porque os homens precisam 
repartir o pensamento criado, disseminando-o para garantir a posse do 
conhecimento. Por isso, formaram e formam coleções: da argila com 
caracteres ao papel, passando pelo papiro e pergaminho até chegar ao 
texto virtual, que forma, na internet, um novo tipo de acervo – o maior já 
colocado à disposição das pessoas. É uma outra forma de biblioteca. 

  

Por esse viés, é interessante observar o trabalho da especialista em 

leitura, Michèle Petit (2009), que pesquisou a contribuição das bibliotecas públicas 

na luta contra a marginalização e exclusão de jovens no contexto francês, 

sobretudo, dos bairros mais pobres e periféricos. Seu objetivo não foi analisar a 

recepção de conjuntos de textos destinados à formação de uma suposta identidade 

cultural francesa, mas sim compreender a perspectiva dos próprios sujeitos leitores 

diante da apropriação ativa dos acervos e serviços dessas bibliotecas.  

Petit (2009) constatou, por meio da análise de entrevistas livres com 

dezenas de jovens frequentadores das bibliotecas de suas comunidades locais, que 

a leitura e a biblioteca podem favorecer verdadeiras recomposições de identidades, 

pois estas não são algo fixo.  

Assim, ao longo da pesquisa, a autora ainda apresenta vários exemplos 

de sujeitos que tiveram, por meio da leitura e uso da biblioteca, a transformação de 

seu status sociocultural, como é o caso do cantor de rap MC Solaar. Este, originário 

do Chade, crescido na periferia, ao tentar melhorar seu conhecimento da língua 

francesa, tornou-se, como ele mesmo diz, “um domador de palavras” e, 

consequentemente, um rapper de sucesso nacional. 



25 

Quanto aos contextos escolares, Carvalho (2008, p. 23, grifo nosso) 

explica que “a escola que pretenda investir na leitura, como ato verdadeiramente 

cultural, não pode ignorar a importância de uma biblioteca aberta, interativa, espaço 

livre para a expressão genuína da criança e do jovem.” 

  

3.2 Os mediadores da leitura 

  

Para Milanesi (2013, p. 105) “o que circula pela internet – volume muito 

maior do que as bibliotecas contêm, vale ressaltar – pode tornar os livros e revistas 

menos utilizáveis como fonte de informação para estudantes, pesquisadores e 

público em geral.”  

De qualquer maneira, a tecnologia pode facilitar o acesso à informação, 

mas não promoverá, por si só, a troca de ideias, a discussão, a reflexão e muito 

menos, a emoção diante da leitura de um poema, de uma história contada, do 

sentimento de pertença a um grupo, quando jovens ou adolescentes se reúnem na 

biblioteca para estudar ou planejar seus seminários, apresentações etc. 

Sabe-se que a biblioteca é um espaço voltado para a prática de leituras, 

estudos e pesquisas, mas pouco se conhece sobre a função do bibliotecário, que é 

um dos profissionais responsáveis pela administração desse espaço.  

Embora esse profissional responda pela organização e disposição dos 

acervos e serviços, sua atuação está intimamente ligada ao usuário. Sua principal 

função é atrair o máximo de usuários possíveis e incentivar neles o hábito da leitura 

e da pesquisa. Assim, o grande desafio é conhecer bem seu público-alvo, o que 

implica estudar seu perfil sociocultural, a sua história, suas expectativas, sonhos e 

carências. É a proximidade com o público que possibilita esse conhecimento 

(MILANESI, 2013). 

Como visto, o aspecto humano é muito mais relevante que a disposição 

de recursos informacionais, pois, conforme Petit (2009, p. 166): 

 

[...] não é a biblioteca ou a escola que desperta o gosto por ler, por 
aprender, imaginar, descobrir. É um professor, um bibliotecário que, levado 
por sua paixão, a transmite através de uma relação individual. Sobretudo no 
caso dos que não se sentem muito seguros a se aventurar por essa via 
devido a sua origem social, pois é como se, a cada passo, a cada umbral 
que atravessam, fosse preciso receber uma autorização para ir mais longe. 
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3.3 Por que ler?  

 

O hábito da leitura não torna, necessariamente, a pessoa virtuosa. Se assim 

fosse, a história não teria tantos exemplos de tiranos letrados. Mas ler pode fazer 

com que a pessoa desenvolva a capacidade de análise crítica diante dos textos e 

contextos. Por essa ótica, Petit (2009, p. 100) afirma que a leitura permite à pessoa 

“[...] sair do caminho que tinham traçado para ela, escolher sua própria estrada, sua 

própria maneira de dizer, ter direito a tomar decisões e participar de um futuro 

compartilhado, em vez de sempre se submeter aos outros.”  

A autora ainda discorre sobre alguns cuidados quanto aos textos 

selecionados para a prática da leitura: 

 

A leitura pode contribuir em todos os aspectos que mencionei: acesso ao 
conhecimento, apropriação da língua, construção de si mesmo, extensão do 
horizonte de referência, desenvolvimento de novas formas de sociabilidade, 
entre outros. Por meio da difusão da leitura, cria-se um certo número de 
condições propícias para o exercício ativo da cidadania. Propícias, 
necessárias, mas não suficientes. Mais uma vez, não sejamos ingênuos. Se 
existe uma leitura que auxilia a simbolizar, a se mover, a sair do lugar e se 
abrir para o mundo, existe também uma outra que só conduz aos prazeres 
da regressão. E se alguns textos nos transformam, há uma grande 
quantidade que, na melhor das hipóteses, apenas nos distraem (PETIT, 
2009, p.101). 

 

E o que dizer daquelas listas de leituras obrigatórias dos programas 

escolares?  

Para muitos jovens e adolescentes, essa obrigatoriedade, independente 

do interesse e do gosto particular do indivíduo, pode, ao invés de estimular o prazer 

pela leitura, provocar a repulsa por tal atividade.  

De acordo com Nuccio (2016) muitos estudantes passam pela educação 

básica e pelo ensino superior sem terem lido integralmente os grandes textos da 

cultura ocidental. Aproveitam, como atalhos para poupar esforço e trabalho, os 

resumos, as antologias, as resenhas, as sinopses e outros instrumentos exegéticos 

e didáticos. Isso impossibilita a imersão direta na leitura de textos fundamentais, 

como os clássicos da Literatura, da Filosofia e das Ciências, o que resulta numa 

formação deficiente com um repertório de leituras fragmentadas. 
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Há também alguns interditos que dificultam a vida dos que querem ler. 

Petit (2009) aponta esses três principais impedimentos. Primeiro, ter de se distanciar 

do grupo, pois a leitura é uma atividade de caráter solitário. Não dá para dividir a 

atenção com os outros enquanto se lê. O segundo interdito é a opinião de muitos 

que consideram a leitura uma atividade inútil, como se apenas os trabalhos com 

produção tangível fossem válidos. Daí outras tarefas como artesanato, bricolagem, 

jardinagem, limpeza da casa, entre outros, parecerem mais úteis. E, por último, o 

fato de que, por muito tempo, o acesso à língua e a leitura foram privilégios dos 

poderosos da Igreja ou do Estado, os quais sempre quiseram fiscalizar e controlar 

as mentes e as leituras no meio popular. Nesse sentido, a leitura, aos olhos dos 

poderosos, é perigosa, visto que pode emancipar os sujeitos, libertá-los. 

Não obstante, além de permitir a construção de conhecimentos e o 

domínio da língua, há outros benefícios, não menos importantes, que a prática da 

leitura pode propiciar, tais como: o desenvolvimento da imaginação e da 

sensibilidade estética para com as Artes. Estas capacidades vão ao encontro do que 

diz o leitor Daoud, franco-senegalês, participante da pesquisa de Petit (2009, p. 32):  

 

Para mim, a leitura não é uma diversão, é algo que me constrói. A biblioteca 
me permitiu imaginar filmes, fazer meus próprios filmes como se eu fosse 
um diretor. Ia com frequência à biblioteca para ler histórias em quadrinhos, 
mas parava nos livros. Às vezes, lia o resumo de livros grossos e densos, 
imaginava a história; lia a primeira página, a primeira linha e presumia tudo 
o que se passava. 

 

Diante do exposto até aqui, percebe-se que, em decorrência de fatores 

como a falta de tempo, o reduzido número de bibliotecas existentes em certas 

cidades, ou ainda, a preferência por outras atividades e a dificuldade de ler; muitas 

pessoas não praticam a leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo permitiu a reflexão sobre os elementos relacionados à prática da 

leitura no âmbito das bibliotecas. Foram apresentados conceitos como o de leitura e 

de letramento, este último, como novidade no cenário educacional, revelou-se 

fundamental para o entendimento da qualidade das leituras e da participação social 

nas sociedades letradas. 

Foi possível, com dados da quarta edição da pesquisa “Retratos da leitura 

no Brasil (2015)”, verificar alguns resultados que descrevem a relação dos 

brasileiros com o ato de ler. Entre eles, destacam-se a percepção da leitura como 

atividade para adquirir conhecimento e a falta de tempo como fator que impede a 

ampliação dessa atividade. 

Entretanto, a má qualidade de ensino oferecido nas escolas brasileiras 

chama a atenção, pois, conforme dados do relatório do IPL (2015), para cada quatro 

indivíduos alfabetizados, três não dominam plenamente a leitura, ou seja, não 

desenvolveram a capacidade de compreender e analisar criticamente os textos que 

circulam no meio social. Foram alfabetizados sem fazerem uso significativo da 

escrita, ou melhor, sem um processo de letramento. 

Essa realidade é também apontada por Soares (2008) e Milanesi (2013), 

pois ambos consideram a deficiência no ensino da técnica de leitura e escrita e o 

baixo número de bibliotecas existentes no Brasil como barreiras que dificultam o 

desenvolvimento e o hábito da leitura. 

Quanto à questão inicial deste estudo, pode-se dizer que para as 

“bibliotecas incentivarem a leitura e o letramento de seus usuários” confirmou-se a 

hipótese de que os profissionais que atuam nas bibliotecas devem conhecer bem o 

público para o qual tais instituições são destinadas. Isso remete, inicialmente, para 

um estudo do perfil sociocultural da comunidade, com suas expectativas, histórias 

de vida e necessidades de informação. 

No caso dos não-leitores, considerando aqui os indivíduos que raramente 

leem e que pouco ou nunca frequentam as bibliotecas, a tarefa mostra-se bem mais 

complicada. Uma das razões, como foi visto, é que no Brasil a televisão se 

configurou como principal meio de acesso à informação. E, nas últimas décadas, a 

Internet, as mídias sociais, os jogos eletrônicos, entre outros, passaram a concorrer 

com essa atividade. 
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A leitura é inerente ao processo de ensino-aprendizagem, mas para 

Charlot (2013, p. 83-84) no Brasil, a maioria das instituições de ensino obedece a 

uma lógica perversa, já que “entra-se para a ‘sociedade do conhecimento’ com 

mentes valorizando mais o diploma do que o próprio conhecimento [...]”. O aluno lê, 

obrigatoriamente, com o objetivo de ‘passar de ano’. 

Além disso, como visto em Petit (2009), há três interditos que dificultam o 

acesso e a prática da leitura: o isolamento do grupo pelo fato da leitura ser uma 

atividade solitária e que exige concentração; o preconceito cultural que caracteriza a 

leitura como uma atividade inútil e a falta de incentivos por parte dos poderosos, os 

quais temem a perda de seus privilégios diante de uma sociedade crítica e 

emancipada. 

Basicamente, a função das bibliotecas, sobretudo as públicas, é atender 

as necessidades de informação de seu público-alvo. Esses espaços devem ser 

preparados para que os indivíduos se sintam confortáveis e acolhidos, o que 

favorece também o sentimento de pertença ao grupo e o exercício de cidadania. 

Conclui-se, então, que não basta organizar e disponibilizar acervos e 

tecnologias se o objetivo é incentivar e despertar o gosto pela leitura e melhorar o 

nível de letramento de seus usuários. Esses recursos pouco têm a oferecer se o 

acesso não for mediado pelo diálogo. Este é o principal elemento dessa relação, 

assim como nos alerta Freire (2011, p. 38): 

 

Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento e o 

transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou 

universitárias; quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, numa 

espécie de narcisismo oral [...] não tem realmente nada que ver com 

libertação nem democracia. 

 

Enfim, ainda há um imenso caminho a ser percorrido para que o Brasil se 

torne um país de leitores. E, para dar o primeiro passo, as bibliotecas precisam abrir 

suas portas para além dos estudantes, buscando atrair também os trabalhadores, os 

aposentados, os marginalizados, enfim, todos que podem ter suas vidas 

transformadas por meio do acesso e da prática da leitura. 
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