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RESUMO 

 

O presente artigo tem como preocupação central o deficit na questão de incentivo à leitura na 

biblioteca escolar e em sua aprendizagem. A metodologia aqui aplicada foi a pesquisa 

bibliográfica e documental de livros, artigos e periódicos em bibliotecas, bases de dados e 

dados estatísticos. Os resultados obtidos por meio das análises foram situações de problemas 

e dificuldades no âmbito das bibliotecas escolares em geral, que necessitam urgentemente 

serem mudadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O papel social das bibliotecas escolares para com a sociedade é de extrema 

importância. A aprendizagem e o acesso à informação são primordiais. Segundo o Art. 5º da 

Constituição de 1988, o acesso à informação é um direito de todos. E também, segundo o 

Manifesto IFLA/UNESCO em Bibliotecas Escolares, essa apropriação deve desenvolver a 

imaginação e preparar os cidadãos para uma vivência responsável, possibilitando o 
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pensamento crítico e o efetivo. Um dos objetivos da biblioteca escolar apresentado pelo 

Manifesto, é o da aprendizagem. Afirmando que “[...] a biblioteca escolar habilita os 

estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os 

para conviver como cidadãos responsáveis”. 

No entanto, por conta da realidade em que essas bibliotecas escolares se encontram, 

muitas vezes em vez de serem exibidas ao público, se encontram fechadas aos usuários que 

tanto precisam utilizar aquele espaço. Medidas devem ser tomadas, isso pode ser feito através 

de atividades e práticas pedagógicas que contribuam de forma relevante para o incentivo da 

leitura e da disseminação da informação. Através de contos e histórias, fábulas e lendas 

folclóricas que existem nas páginas de milhares de livros parados nas estantes das nossas 

bibliotecas escolares. Deve-se criar, além de tudo, um ambiente adequado e atrativo, que seja 

acessível e acolhedor a todos. Exercitando a leitura como prática democrática, fundamental na 

formação do senso crítico e da cidadania. 

Vale ressaltar a importância desse estudo com relação à área da Ciência e Gestão da 

Informação, para a Biblioteconomia, assim também como para a Documentação em seu 

contexto histórico. 

Este estudo tem como objetivo destacar a importância da biblioteca escolar usada 

como ambiente e meio de incentivar e difundir a leitura e conhecimento para a sociedade, 

para que ela se torne livre e intelectualmente desenvolvida. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Bonini e Prados (2014, p. 166), “divulgar, popularizar  ou 

democratizar a ciência e, consequentemente, o acesso ao conhecimento, poderia ser uma 

forma de eliminar as diferenças sociais”. Porém a realidade é outra, pois a inclusão social 

ainda não aconteceu para todos e se encontra, infelizmente, distante de acontecer. 

Zilberman (1988, p. 14) comenta que: 

[...] com a invenção da imprensa no século XV, a leitura tornou-se uma atividade 

extremamente importante para o homem civilizado, com múltiplas finalidades, 

influenciando o desenvolvimento da sociedade contemporânea e tornando-se uma das 

grandes responsáveis pelas mudanças ocorridas na evolução da humanidade. 
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O incentivo à leitura na biblioteca escolar se faz necessário, pois é uma forma de 

disseminar o conhecimento para a comunidade, deixando de ser somente um depósito de 

livros, mas passando a ser um organismo em crescimento e contribuindo profundamente para 

construção de uma sociedade melhor. 

[...] Diante desse fato, a leitura adquire um novo significado: é instrumento da 

autoeducação como forma de acompanhar o acelerado desenvolvimento da 

tecnologia na contemporaneidade e de propiciar a ação do homem sobre  o mundo, 

transformando-o com o seu conhecimento (SOUZA, 1993, p.17). 

O bibliotecário é um essencial mediador da informação e entra com uma função 

educativa fundamental, que segundo Correa (2002), se concentra “no sentido de auxiliar a 

comunidade escolar na utilização correta das fontes de informação, dando um embasamento 

para que o educando saiba usufruir esses conhecimentos, também fora do ambiente escolar. 

Ele ensina a socialização, através do compartilhamento de informações, de utilização de 

materiais e ambientes coletivos, preparando assim o educando no desenvolvimento social e 

cultural”. 

Segundo Carvajal e Ramos (2001), “ensinar a utilizar a biblioteca da escola significa 

abrir um caminho essencial para o acesso ao conhecimento e a leitura de ficção. Nela, os 

aprendizes de leitor podem experimentar a leitura como um instrumento que lhes proporciona 

a chave de entrada para um amplo mundo de possibilidades do saber”. Sendo assim, como 

afirmam os autores: “aprender a ler e escrever é um processo cognitivo, mas também é uma 

atividade social e cultural que contribui para criar vínculos entre a cultura e  o conhecimento”. 

Para Freire (2005), 

[...] a leitura do mundo precede a leitura da palavra e a leitura desta implica a 

continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica 

implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 
 

 A metodologia aqui adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental de livros, 

artigos e periódicos em bibliotecas, bases de dados e análise de dados estatísticos. A pesquisa 

se deu de forma e de natureza qualitativa para apresentar os resultados obtidos referentes ao 

incentivo da leitura na biblioteca escolar. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir de análises qualitativas relacionadas à questão do incentivo à leitura no 

ambiente da biblioteca escolar, os resultados obtidos apontam para a realidade crítica, pois de 

acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil promovida pelo Instituto Pro Livro – 

IPL, o Brasil tem enormes desafios a serem superados nesse campo, na medida em que 

revelam que a leitura não é uma habilidade amplamente difundida entre as crianças e os 

jovens brasileiros. O IPL contratou o Ibope Inteligência para sua aplicação e preparação dos 

resultados. O gráfico a seguir, traça um dos resultados do cenário da leitura no Brasil. 

 

Gráfico 1 

 

                       Fonte: FAILLA, Zoara (2016).  

Base: População brasileira com 5 anos ou mais – 2007 (173 milhões) / 2011 (178 milhões) /                        

2015 (188 milhões) 

 

No questionário sobre o gosto pela leitura, até 2011, os respondentes “analfabetos” não 

respondiam a essa pergunta, e eram incluídos na opção de resposta “Não sabe ler”. Na edição de 

2015, todos responderam à pergunta (incluindo os analfabetos). Assim, a opção de resposta 

“Não sabe ler” foi declarada espontaneamente pelos entrevistados. 
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Após a aplicação do método de pesquisa bibliográfica e levando em consideração o 

aporte teórico da literatura, podemos concluir que a leitura é uma ferramenta indispensável 

para a efetiva participação social e cultural, contribuindo para a redução das desigualdades 

sociais que tanto afetam o nosso país. Por meio dela podemos difundir a cultura e o 

conhecimento para a população, investindo prioritariamente na formação de leitores, através 

de programas e projetos já existentes de incentivo à leitura. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos referenciais históricos discutidos anteriormente, podemos afirmar que a 

escola e biblioteca precisam se interligar dinamicamente e assumir papéis primordiais na 

parte da integração cultural e disciplinar com a participação da leitura, para que ela se eleve 

no seu nível de significância para com a comunidade acadêmica dentro do contexto 

educacional brasileiro, partindo dos próprios gestores que atuam no processo de formação e 

de informação. Tudo isso através de projetos e iniciativas que provoquem mudanças nos 

hábitos relacionados à leitura no ambiente da biblioteca escolar, visto que ela se encontra 

limitada aos seus usuários, impedindo assim o acesso à informação. 

O objetivo desta pesquisa foi de contribuir com os estudos sobre o incentivo à leitura 

no ambiente da biblioteca escolar. Podendo, quem sabe, ajudar na mudança e adoção de  

novas práticas nas unidades de informação, para a formação de um país de leitores. 
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