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RESUMO 

 

O papel do bibliotecário na formação de leitores é o tema do presente trabalho de 

conclusão de curso. O objetivo geral foi contextualizado no referencial teórico, o livro 

e a leitura no Brasil, a informação e seu papel transformador na sociedade, a função 

social do bibliotecário, a importância da ação cultural e as políticas públicas nacional 

de incentivo à leitura no Brasil. Teve como foco principal relatar a importância do 

bibliotecário no incentivo à leitura e as transformações que a leitura proporciona aos 

indivíduos. Adotou-se o método qualitativo, utilizando como instrumentos de 

pesquisa dois questionários com perguntas abertas e fechadas. O primeiro foi usado 

para o estudo de usuários, para investigarmos o tipo de público da biblioteca e o que 

eles buscam de informação, entre outros. O segundo questionário foi uma entrevista 

com a Bibliotecária do Serviço Social do Comércio (SESC) da Unidade do bairro de 

Madureira, no Rio de Janeiro para verificar se a metodologia usada para promoção 

da leitura estimula o ato de ler, e  se desempenha a função social do bibliotecário. 

Descreve-se as atividades de incentivo a leitura da biblioteca. Apresenta-se 

considerações finais e estatísticas em anexo, referentes aos anos comparativos de 

2014 e 2015. 

 

 

 

Palavras - chave: Formação de leitores. Leitura. Papel do bibliotecário. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

The librarians role in the creation of forming readers is the theme of this final paper. 

The main objective was contextualized in the theoretical framework, the book and 

reading in Brazil, the information and its transform role in the society, the social 

function of the librarian, the importance of cultural action and the national reading 

incentive policies in Brazil. Had as its main focus report the importance of the 

librarian in encouraging reading and the transformations that reading gives 

individuals . It was adopted a qualitative method , using as research tools two 

questionnaires with open and closed questions. The first was used for the users 

validation, to investigate the type of public library and what information they seek, 

among others. The second questionnaire was an interview with the librarian of Social 

Service ( Serviço Social do Comércio - SESC ) Madureira district unit , in Rio de 

Janeiro city to verify the methodology used to promote reading, stimulates the act of 

reading, and performs a librarian social function. It describes the activities to 

encourage reading activities in the library. It presents conclusions and attached 

statistics, related to the years 2014 and 2015. 

 

 

Keywords: Forming readers. Reading. The librarians role. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

     Estamos vivendo em uma sociedade globalizada, as transformações sociais 

acontecem cada vez mais rápidas, com o surgimento das novas tecnologias 

houve a necessidade de adquirir novos conhecimentos, fazendo com que as 

pessoas sejam adaptáveis a essas mudanças, tenham senso crítico, sejam 

criativos, inovadores, e que saibam lhe dar com o inesperado, tendo uma 

reação positiva. 

    A aprendizagem da língua materna não tem sido suficiente para garantir a 

competência dos alunos na escrita, das pessoas alfabetizadas na escola uma 

parte da população não consegue fazer uso da linguagem adequadamente por 

meio da leitura e escrita, porque não conseguem interpretar o que leem. Não 

basta interpretar os signos linguísticos, é necessário ter o hábito da leitura. 

    O ato de ler, não está necessariamente atrelado ao poder aquisitivo das 

pessoas, mas como elas lidam com a leitura, tanto individualmente ou com sua 

família, e também como ela é ensinada nas escolas. Quando a leitura for 

entendida como uma atividade social, ela será capaz de proporcionar uma 

relação criativa, crítica e libertadora com a escrita. O que fazer para que os 

cidadãos tenham o hábito da leitura? 

    O objetivo geral desta pesquisa é identificar as metodologias que estimulam 

o hábito de ler, e os específicos são a identificação do papel do bibliotecário na 

formação de leitores, descrever as atividades literárias da Biblioteca do Sesc 

da Unidade de Madureira, na qual faço estágio, a identificação da importância 

do hábito da leitura e conhecer a função sócio cultural do bibliotecário. 

     Este trabalho de conclusão de curso está organizado em sete capítulos. 

Logo após a introdução, o capítulo dois trata do referencial teórico, no qual, dá 

a fundamentação teórica do tema estudado, contextualizando a chegada do 

livro no Brasil, aborda também sobre o que é leitura, conceito de cultura, a 

importância da informação na atualidade, função social do bibliotecário e ação 

cultural bibliotecária. 
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    O capítulo três trata das políticas públicas de incentivo à leitura, em âmbito 

federal no Brasil. A metodologia está no capítulo 4, como instrumento de 

pesquisa foi feita uma entrevista com a bibliotecária, e aplicado um 

questionário para estudo de usuários da biblioteca do Sesc da Unidade de 

Madureira. O capítulo cinco aborda sobre a instituição Sesc, sua atuação, 

abrangência, entre outros,porém com enfoque maior na biblioteca e suas 

atividades de incentivo a leitura e literatura. No capítulo seis, há uma análise e 

interpretação dos dados referente ao estudo de usuários. No capítulo sete, 

estão as considerações finais deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

     Aborda-se neste referencial teórico o livro e a leitura no Brasil; a vinda da 

família real portuguesa; conceitos de leitura; processos de leitura; o leitor 

qualificado; a informação e o seu papel transformador na sociedade; função 

social do bibliotecário em Unidades de Informação (UI’s); cultura e ação cultural 

bibliotecária. 

 

   2.1 A VINDA DA FAMÍLIA REAL PORTUGUESA * 

     A chegada da família real portuguesa no território brasileiro ocasionou 

várias mudanças e desenvolvimento no Brasil. D. João VI fugindo das tropas 

de Napoleão, implantou a sede do estado português aqui no Brasil, pois 

naquela ocasião invadiam Portugal. 

    Com o Rei chegou todo o pessoal administrativo e burocrático do governo 

português, todos os funcionários da nobreza e membros da casa real seguiram 

o mesmo destino, se estabeleceram no Rio de Janeiro e criaram um ambiente 

propício para as suas atividades. 

   Sendo assim, a tranquila população carioca que se acumulava no entorno do 

morro do Castelo e alguns pequenos povoamentos vizinhos ganharam de um 

dia para o outro status de nobreza. Com o objetivo de tornar a cidade igual a 

uma corte imperial, o governo português investiu continuamente, reformando 

simples casas em moradias de nobres, fez construção de praças, realização de 

festas, nos portos abriu comércio, implantou bancos e fez financiamentos de 

projetos de ação cultural. 

    Com a invenção da imprensa por Gutenberg, o livro teve formas variadas e 

diferentes objetivos, sempre com a intenção de tornar a leitura atrativa e 

encantadora. Mas é importante lembrar que este processo se deu em longo 

prazo, pois o Ocidente estava enraizado na prática da oralidade. 

__________________ 

* Fonte: O livro e a leitura no Brasil, 2006 
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      A palavra falada fazia parte do cotidiano da sociedade, estava em festas, 

casamentos, atos políticos, nas igrejas, nutrindo os laços sociais, trazendo à 

memória mitos e histórias que o povo contava de geração a geração. 

     O surgimento dos estabelecimentos gráficos, a palavra escrita tomou 

espaço e se tornou preferência nos ambientes dos alfabetizados, deixando a 

oralidade predominando em meio aos camponeses, artesãos e trabalhadores 

analfabetos que tinham baixa renda. 

     Mesmo com os altos índices de analfabetismo, os editores não deixavam de 

tentar atrair a atenção das diferentes camadas sociais, publicavam textos 

curtos e baratos. Nesta época, tanto no ambiente luxuoso da corte quanto no 

recanto humilde dos trabalhadores pobres, o livro ainda era um objeto raro, o 

leitor lia e relia várias vezes o mesmo livro. 

     Em muitas ocasiões, um orador qualificado por saber reconhecer no texto 

as pausas e as intervenções necessárias fazia a leitura para uma plateia que 

escutava atenciosamente. No Brasil, na década de 1870 com o preço do papel 

mais barato, aumentou a quantidade de pessoas alfabetizadas, houve 

produção de livros em larga escala, e a leitura ficou mais rápida, o leitor estava 

sempre querendo novidades.  

     Esse maior convívio com o texto impresso, fez com que as pessoas 

buscassem interesses próprios, leituras por textos narrativos de romance, liam 

para aprender um novo ofício, para se informar de profecias religiosas, 

entender sobre a vida dos povos distantes, fazendo com que procurasse um 

espaço onde ele ficasse solitário, surgindo a partir daí a leitura silenciosa e 

individual. 

2.2 O LIVRO E A LEITURA NO BRASIL* 

      Antes de o Brasil ser descoberto, algumas décadas antes, Johann 

Gutenberg havia revolucionado a impressão com o invento dos tipos móveis.  

_________________ 

* Fonte: O livro e a leitura no Brasil, 2006. 
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      As tipografias europeias que já imprimiam textos com uma matriz única 

feita de madeira ou metal começaram a utilizar tipos móveis fabricados de 

chumbo fundido. Com esse novo procedimento houve um aumento na 

produção de livros, mais rapidez, diminuição dos custos, versatilidade e 

habilidade na sua elaboração. 

     Aos poucos, as fronteiras geográficas e culturais foram ultrapassadas com 

mais facilidade, transportando as obras de escritores intelectuais e homens 

letrados de vários assuntos. 

    Com a invenção do tipógrafo alemão, o texto impresso teve várias 

repercussões e uso diversificado, começaram a produzir panfletos de 

divulgação, o jornal diário e os gêneros literários disseminaram em massa, 

deixando o texto impresso de ser privilégio de poucos. Séculos depois, a 

Europa desenvolvia técnicas de impressão, com o objetivo de alcançar cada 

vez mais um público leitor e consumidor em vários continentes. No Brasil com o 

reinado da província portuguesa, com algumas exceções, estava bem distante 

deste processo.  

      Em contrapartida, o governo espanhol autorizava a prática da impressão 

dos textos literários, em suas colônias na América. Até a chegada da família 

real portuguesa, em 1808, era claramente proibido todo tipo de reprodução 

impressa em todos os estados do Brasil, pois tinham medo de que houvesse 

uma proliferação de ideias políticas e, consequentemente, uma revolução.      

Portanto, durante a colônia, as pessoas que viviam aqui e desejavam comprar 

livros tinham que importar de Portugal, passando por um longo processo 

burocrático. 

2.3 CONCEITOS DE LEITURA 

     A leitura nos tempos atuais é um assunto que tem sido muito debatido nas 

universidades, pois para aprendizagem da escrita é necessário primeiro 

aprendermos a ler. Para iniciarmos o estudo sobre leitura, temos que primeiro 

saber a definição desse termo.     
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     Conforme AlpheuTersariol (s/d, p. 266), “leitura é o ato ou efeito de ler, arte, 

hábito de ler; aquilo que se ler”. Para Brandão e Micheletti (2002, p. 9) o ato de 

ler é: 

É um processo abrangente e complexo; é um processo de 

compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma 

característica essencial e singular ao homem: a sua 

capacidade simbólica e de interação com o outro pela 

mediação de palavras. O ato de ler não pode se caracterizar 

como uma atividade passiva. 

      A comunicação de um homem com os outros homens é através do ato de 

ler, fazendo uso da palavra escrita. O texto só tem sentido quando o leitor o 

interpreta, pois ele é um ser ativo. Sendo assim, o ato de ler é muito mais do 

ajuntar as letras do alfabeto e formar palavras, ler é saber o significado daquela 

narrativa, e fazer uma comparação das nossas experiências já vividas, com o 

que está escrito no texto, a fim de realizar uma troca de experiências. 

      Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 53), instrumento que dá as 

diretrizes e apoia à prática pedagógica, no tópico Prática de leitura, tem a 

seguinte definição para leitura: 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho 

ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus 

objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 

de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, 

do portador, do sistema de escrita, etc. 

     Para Kleiman (1989, p. 10), “leitura é um ato social, entre dois sujeitos- leitor 

e autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e necessidades 

socialmente determinados”. Portanto, ler não é a repetição das ideias que o 

autor transmitiu com suas palavras no texto, mas a construção de sentidos, a 

ressignificação dos conceitos. 

 

2.4 PROCESSOS DE LEITURA 

    São várias as literaturas técnico-científicas que possuem conceitos e 

interpretações à respeito da leitura, todas elas são não indiscutíveis ou 
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inalteráveis, mas servem para contribuir para entendermos este processo 

dinâmico e contínuo,  está inerente a subjetividade do indivíduo / leitor. 

    Com o passar dos anos, e com a evolução do homem e o crescimento da 

sociedade, as transformações nas características e os (res) significados se 

tornaram em um processo constante, através da observação, de suas 

experiências, da “leitura do mundo” e da leitura dos fatos. É nesse aspecto que 

a leitura não é somente a palavra escrita, mas baseia-se na 

interpretação.“Desde o começo, na prática democrática e critica, leitura do 

mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas” (FREIRE, 1989, p. 

18). 

    O mundo da leitura, na palavra escrita, está estritamente ligado ao material 

impresso, livro, jornal, revista, em sua forma geral, estamos vivenciando um 

momento de bruscas mudanças e de avanços tecnológicos, a informação 

assume papel de importância e de disputa, o que atualmente denominamos de 

sociedade do conhecimento. 

    É nesta situação, que a informação recebe um novo formato, “libertando-se” 

do papel, atuando no ambiente digital, possibilitando o acesso à grande 

quantidade de pessoas, permitindo interatividade e agilidade para obter 

informação.   

 

2.5 O LEITOR QUALIFICADO 

     A Lei n.º 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 

(1996, p. 4), nela encontramos o objetivo da educação, no título II- Dos 

Princípios e Fins da Educação Nacional que: “A educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para a cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

     Em se tratando do processo educacional, a fim de preparar o ser humano 

para a cidadania, enunciados pela LDB querem enfatizar a questão da leitura, 

como ferramenta para a formação do cidadão/leitor, com a finalidade de termos 
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pessoas qualificadas e conscientes de seu papel na sociedade. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (2001, p. 54): 

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é 

capaz de selecionar, dentre os textos que circulam 

socialmente, aqueles que podem atender a uma necessidade 

sua, que consegue utilizar estratégias de leitura adequadas 

para abordá-los de forma a atender essa necessidade. 

     A função didática da escola é de oferecer condições para que os alunos 

tenham educação de qualidade, tornando-os leitores com práticas de leitura 

eficientes. O leitor qualificado é aquele que interpreta o que está explícito no 

texto, o que o autor está dizendo, e também consegue enxergar o que está 

implícito, extraindo significados para sua experiência de vida.  

    A escola juntamente com a biblioteca deve realizar trabalhos que motivem a 

leitura, pois, são nestes locais que possuem profissionais e materiais 

adequados, como livros, revistas, folhetos, entre outros. Sendo assim, 

formaremos leitores qualificados, com o hábito da leitura. A fim de que haja o 

processo de aprendizagem, necessariamente tem que saber ler para aprender 

qualquer tipo de assunto. Portanto, desde cedo a criança deve ser motivada a 

ler, por seus pais e familiares, não é somente a escola que é o único local de 

aprendizagem. 

 

2.6 A INFORMAÇÃO E O SEU PAPEL TRANSFORMADOR NA SOCIEDADE 

    Com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), 

juntamente com os objetivos das inúmeras indústrias de equipamentos 

(eletrônica, informática, telefonia, cabos, satélites, entretenimento e 

comunicação), hoje temos acesso a todos os tipos de informações de toda a 

parte do mundo, sem o limite geográfico de antes. 

    Na sociedade da informação as pessoas que possuem facilidade e destreza 

em buscar, acessar, recuperar, compartilhar e se apoderar da informação, irão 

se destacar com relação às outras pessoas. Assim sendo, a informação se 

transformou em um elemento de valor para a sociedade, e quem a possui tem 

o poder. Nesta perspectiva, a informação é um elemento capaz de produzir 
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conhecimento através daquele que se apodera e a detém adequadamente pelo 

indivíduo. 

     Barreto (2002, p. 49) aponta a informação como “[...] um instrumento 

modificador da consciência do indivíduo e de seu grupo social, pois sintoniza o 

homem com a memória de seu passado e com as perspectivas de seu futuro.” 

O autor afirma que a informação registrada em qualquer suporte informacional 

ela é capaz de preservar a cultura dos tempos antigos e gerar novos 

conhecimentos. 

      A informação por ser um bem precioso, não deve permanecer somente nos 

acervos das bibliotecas, ela deve ser disponibilizada aos usuários, a 

assimilação dessa informação vai se transformar em conhecimento.  

2.7 FUNÇÃO SOCIAL DO BIBLIOTECÁRIO EM UI’S 

     Com a evolução da sociedade, o desafio e o interesse pelo conhecimento 

está fazendo parte de todas as profissões, especialmente, o profissional da 

informação, o bibliotecário. Ele precisa ter consciência de que deve estar em 

constante atualização técnica e de seu compromisso social perante a 

sociedade, como agente divulgador da informação. 

     O bibliotecário pode atuar e exercer suas funções em diferenciadas áreas 

pode trabalhar em editoras, livrarias, bibliotecas, arquivos, centros de 

documentação, dentre outros. 

Ao coletar, selecionar, analisar e organizar as coleções 

que compõem o acervo da biblioteca, com vistas a 

responder com precisão e pertinência às demandas de 

informação da sociedade; ao auxiliar os usuários da 

biblioteca nas suas buscas de informação para solução 

de um problema determinado, o bibliotecário entra em 

relações sociais de trabalho que vão absorvendo novas 

concepções de vida, novo modo de pensar e de 

entender a realidade. O bibliotecário nessas relações de 

trabalho vai elaborando um novo conhecimento de si, 

das coisas e dos homens, que vão influenciando seu 

próprio modo de vida, suas relações com o mundo, com 

os homens, com o trabalho e com ele próprio, 

transformando-o 

(CYSNE, 1993, p.86). 
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      O dever do bibliotecário é de facilitar o acesso às informações, a fim de 

que as pessoas despertem o desejo de ler, pensar, refletir, opinar, criar, ou 

seja, tenham vontade de aprender e saibam interpretar a informação, e 

consigam convertê-la em conhecimento, havendo um compartilhamento de 

informações entre o profissional e o usuário. Enfim, um dos objetivos do 

bibliotecário é auxiliar as pessoas na construção do conhecimento. 

Acrescentando, Cysne (1993, p.133): 

Atuar como bibliotecário significa entender e desenvolver 

competência técnica através do domínio de um saber 

específico e da aquisição de habilidades com vistas à 

promoção, integração e intervenção do indivíduo e da 

coletividade – através do acesso ao saber produzido e 

sistematizado, dentro de uma visão de que sua prática deve 

ser integrada ao contexto social mais amplo – para que o 

profissional tenha uma consciência da extensão social do 

seu trabalho. 

 

       O profissional da informação possui várias funções para serem 

desempenhadas, todas tendo em vista o bom atendimento e a realização do 

usuário, outra função importante desse profissional é o papel social que ele 

deve desenvolver.  

     Sobretudo, o atendimento é realizado com a intenção de atender as 

necessidades do usuário, ou seja, sua função é oferecer serviços a sociedade 

que dela busca. Sobre a evolução social na biblioteca, Cysne (1993, p. 26) 

aponta que: 

 

No início deste século, a evolução social expande os 

objetivos da biblioteca, quando se amplia o objetivo 

educacional para o de promoção da cultura em geral. Essa 

ampliação de objetivo não tem aceitação geral e faz com 

que os bibliotecários reflitam sobre a posição social da 

biblioteca, pensando num modo mais eficaz de torná-la mais 

popular e, dessa forma, mais utilizada, como forma de 

garantir sua existência na comunidade. 

 

(CUNHA, 2003, p.43, grifo nosso) cita que “A nossa profissão é uma profissão 

essencialmente social, uma profissão de mediação e de contato, de ‘fazer 
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com o outro’ de fazer para o outro, o bibliotecário só tem a ganhar com a 

colaboração dos outros profissionais”.  

      A citação acima trata da necessidade do contato social do bibliotecário com 

o seu ambiente de trabalho e comunidade, e a importância da cooperação 

entre outros profissionais, nessas circunstâncias, exercendo um trabalho 

colaborativo envolvendo diversas áreas do saber, esse modo de trabalhar é 

uma tendência mundial. 

     Essa prática proporciona a sociedade e os profissionais de outras áreas 

mais clareza do que é o fazer bibliotecário, e sintam o desejo de saber o que 

efetivamente é pertinente a esse profissional. Diante dessa análise, o 

bibliotecário deve dar importância a sua profissão, deve ter interesse e 

humildade para aprender, relacionar-se com outros profissionais, buscar estar 

em constante aprendizado e ser destemido, ser um profissional inovador.   

     Contudo, o bibliotecário deve exercer além das suas funções técnicas, suas 

funções sociais com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais digna e crítica em seu modo de pensar.     

      Para Almeida Júnior (1997, p.91): “[...] a nossa verdadeira função social [...] 

não é apenas incentivar a leitura, mas trabalhar com a informação, levá-la 

àqueles que dela necessitam”. Então, o compromisso da biblioteca e do 

bibliotecário é de habilitar seus usuários para que alcancem a informação 

correta e pesquisem soluções para os problemas (sociais, políticos, 

econômicos, entre outros). 

     Devido às transformações ocorridas na sociedade, o bibliotecário deve ser 

um profissional em constante aprendizado, a fim de estar qualificado, para 

tomar decisões com aptidão e eficiência, e tenha um bom relacionamento com 

o usuário. 

 

2.8 CULTURA 

     Ao tratarmos do tema Ação Cultural devemos inicialmente falar do 

significado da palavra cultura. (Ferreira, 2011, p. 213) faz a seguinte colocação: 
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Cultura: Ato, efeito ou modo de cultivar. O complexo dos 

padrões de comportamento, das crenças, das instituições, das 

manifestações artísticas, intelectuais, etc., transmitidos 

coletivamente, e típicos de uma sociedade. O conjunto dos 

conhecimentos adquiridos em dado campo. 

     Na citação acima percebemos que o autor busca explicar o significado de 

cultura, dizendo que são características de um indivíduo que são adquiridas 

através da convivência em sociedade e que são preservadas. 

     Ainda sobre o termo cultura Abbagnano (1998, p. 225), apresenta dois 

significados: 

No primeiro e mais antigo, [cultura] significa a formação do 

homem, sua melhoria e seu refinamento. [...] No segundo 

significado, indica o produto dessa formação, ou seja, o 

conjunto dos modos de viver e de pensar cultivados, 

civilizados, polidos, que também costumam ser indicados pelo 

nome de civilização[...]. 

 

       O que percebemos é que os dois autores Ferreira e Abbagnano 

apresentam o termo cultura de duas formas diferentes, porém se assemelham 

quando ligam cultura ao ser humano e seus costumes. 

       A palavra cultura etimologicamente vem do latim colere, que significa 

cultivar. De uma maneira simples podemos dizer que esta é a função: cultivar. 

O ser humano criou a cultura para que a partir dela, as suas vidas fossem 

desenvolvidas a partir dos seus hábitos e costumes para que servissem de 

orientação em sua trajetória de vida. Quando o homem criou o primeiro 

símbolo, foi quando a cultura nasceu e a partir desse momento teve início o 

seu cultivo. 

     Um erro que é muito cometido e faz-se necessário comentar é o fato de 

pensar na palavra cultura no singular. Não existe uma cultura melhor do que a 

outra, uma cultura verdadeira, cultura ideal. O que existem são culturas, são 

inúmeras formas de enxergar o mundo e enfrentá-lo. Cada indivíduo encara 

uma mesma situação de uma maneira distinta, devido às experiências que 

vivenciaram ao longo de sua história. 
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2.9 AÇÃO CULTURAL BIBLIOTECÁRIA 

        Nas décadas de 50, 60 e 70 aconteceram vários movimentos sociais 

urbanos que agitaram a população brasileira, enquanto todos esses 

movimentos sociais e culturais se espalhavam pelo Brasil, a biblioteca ficou a 

parte dessa situação, como uma entidade neutra, imune aos fatos que estavam 

ocorrendo em sua volta. 

       Nos anos 70, os bibliotecários começam a querer discutir, até então 

indiferentes, à favor das bibliotecas, e também pela população menos 

favorecida, a classe pobre, então as bibliotecas populares também começaram 

a discutir, tinham a intenção de possivelmente oferecer os serviços da 

biblioteca pública, serviços estes que somente privilegiavam as classes alta e 

média da sociedade.  

       Rabello (1987), em seu artigo que fala sobre a trajetória da biblioteca 

pública no Brasil, confirma que apesar do seu papel que era oferecer serviço 

igualitário e aumentar o acesso a informação a todas as camadas sociais “...a 

biblioteca pública se ligou, ideologicamente, aos que tradicionalmente detinham 

o poder econômico e constituíam a minoria de nossa população, opondo-se 

aos novos tempos de igualdade e democracia” (p.25) 

      Quando os profissionais começaram a refletir sobre a hipótese de 

desenvolver um trabalho na perspectiva de “ação cultural”, chegou-se a 

conclusão que a biblioteca tradicional deveria rever seus conceitos e objetivos, 

tornar-se um espaço aberto e de comunicação a toda população, sem 

distinção, para que haja as manifestações culturais em suas várias expressões. 

       No trabalho de ação cultural os agentes devem fazer com que os antigos 

espaços da biblioteca que antes era local para a minoria, tornem-se local em 

que os indivíduos tenham espaço de criação, onde possam expor sua 

criatividade e imaginação, expressando livremente a sua cultura. A ação 

cultural possui inúmeras atividades que podem ser realizadas, o agente cultural 

pode em algumas ocasiões extrapolar essas atividades, transferindo-as para 

fora do espaço físico da biblioteca, pode realizar atividades em praças, ruas da 

cidade, centro comunitário, para que a comunidade tenha participação. 



28 
 

     Nas atividades de ação cultural são desenvolvidas técnicas que são de 

interesse de cada grupo, e conforme as condições financeiras da escola ou 

comunidade. 

     Na prática da ação cultural o importante é observar as relações que o 

indivíduo estabelece com a herança cultural, Flusser (1983) afirma, há duas 

maneiras de herdar, receber a cultura, ou seja, “ativamente, reelaborando o 

que recebemos e passivamente, aceitando o que recebemos sem modificá-

lo”(p.150). 

Uma proposta de ação cultural libertadora deve visar: 

 que os indivíduos não sejam apenas receptores, mas sujeitos 

da criação cultural; 

 a elaboração da cultura com o povo e não para o povo; 

 facilitar a utilização de instrumentos adequados ao 

desenvolvimento da capacidade criadora dos indivíduos; 

 a desalienação da cultura e a busca de uma identidade 

cultural; 

 a democratização da cultura (CABRAL,1989,p.27). 

 

     Ao tornar-se “biblioteca ação cultural”, poderá não somente disponibilizar 

aos indivíduos o que já possui em seu acervo, mas possibilitar ao seu público a 

oportunidade de produzir novos conhecimentos, e posteriormente fazer parte 

da biblioteca. Finalmente, a biblioteca transforma-se em um espaço aberto 

onde o mais importante é a subjetividade, isto é, não tem certo ou errado, o 

que vale é a troca de informações e conhecimentos, onde o indivíduo é o 

sujeito da ação e da criação cultural. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONAL DE INCENTIVO A LEITURA 

    Trata das políticas públicas de incentivo à leitura no âmbito federal, 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FINLIJ), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Plano 

Nacional do Livro e Leitura (PNLL), Programa Nacional de Incentivo a Leitura 

(PROLER) e Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

 

3.1 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA 

E A CULTURA (UNESCO) 

      A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) foi criada em 16 de novembro de 1945, logo após a Segunda 

Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação 

intelectual entre as nações, apoia o desenvolvimento mundial e ajuda os 

Estados-Membros, hoje é composta de 193 países, auxiliando na busca de 

soluções para os problemas que assolam nossa sociedade. 

     Esta agência das Nações Unidas tem como missão atuar nas seguintes 

áreas: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura, 

Comunicação e Informação. 

     Em 1964 foi constituída a Representação da UNESCO no Brasil, e seu 

Escritório em Brasília, suas atividades começaram somente em 1972, tendo 

como primazia uma educação de qualidade para todos e a promoção do 

desenvolvimento humano e social. 

     Elabora projetos de cooperação técnica em parceria com o governo- União, 

estados e municípios, desenvolve políticas públicas que estejam de acordo 

com os países membros da Organização. 

 

3.2 FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL (FINLIJ) 

     Foi criada na cidade do Rio de Janeiro em 23 de maio de 1968, é a seção 

brasileira do InternationalBoardon Books for Young People- IBBY, e constitui-se 
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como uma instituição de direito privado, de utilidade pública federal e estadual, 

de caráter técnico-educacional e cultural, sem fins lucrativos. 

3.2.1 Missão 

    Promoção da leitura e divulgação dos livros de qualidade para crianças e 

jovens, defendendo o direito dessa leitura para todos, por intermédio de 

bibliotecas escolares, públicas e comunitárias. 

3.2.2 Visão 

    Cooperar para a melhoria da educação e da qualidade de vida de crianças e 

jovens, defendendo o valor básico para a educação e cidadania. 

3.2.3 Valores 

“Valorizar a leitura e o livro de qualidade; - Divulgar a produção 

brasileira de livros de qualidade para crianças e jovens e, em particular, 

os livros de literatura e informativos; - Contribuir para a formação leitora 

dos educadores, sejam professores, bibliotecários ou pais, quanto ao 

conhecimento das teorias e experiências sobre temas afins, tais como 

leitura, literatura e formação de bibliotecas; - Promover a tolerância, a 

solidariedade e a paz por meio da leitura partilhada; - Valorizar a 

biblioteca da escola e a pública como o lócus para o processo 

democrático à cultura escrita e mantenedora da prática da leitura.” 

 

3.3 PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO A LEITURA (PROLER) 

     Este programa foi instituído em 13 de maio de 1992 pelo Decreto n° 519, o 

Programa Nacional de Incentivo a Leitura (PROLER) é do governo federal, está 

em atividade há 23 anos. É um projeto vinculado à Fundação Biblioteca 

Nacional (FBN) e ao MINC- Ministério da Cultura, o PROLER está instalado na 

Casa da Leitura aqui no Rio de Janeiro, tem por finalidade a valorização da 

leitura e escrita. 

     O projeto é instituído por Comitês, que são formados por pessoas da área 

de literatura, estão organizados em cidades brasileiras, com isso há um 

compartilhamento mútuo de aprendizado, sua atuação política tem sido 

marcante devido ao compromisso com a democratização do acesso à leitura. 
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3.4 PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA (PNBE) 

    Foi instituído em 1997 com a finalidade de promover o acesso à cultura e 

incentivar a leitura dos alunos e professores, através de distribuição de livros 

de obras de literatura, de pesquisa e de referência. Hoje o programa atende 

todas as escolas de educação pública básica cadastrada no Censo Escolar. 

    O investimento nesse programa é para o desenvolvimento de competências 

e habilidades dos alunos para que tenham domínio na cultura letrada. Os 

investimentos em obras de literatura são contínuas e estão sempre em 

avaliação, tem por função fornecer aos estudantes e professores material de 

leitura diversificada, a fim de usufruir  da leitura literária, como inspiração para 

reelaboração da realidade, quanto a leitura ela tem a função de aumentar o 

conhecimento, e além disso, aperfeiçoar as práticas educativas dos 

educadores. 

 

3.5 PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA (PNLL) 

     O Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL – foi instituído por meio da 

Portaria Interministerial Nº 1.442, de 10 de agosto de 2006, pelos ministros da 

Cultura e da Educação. E, em 1º de setembro de 2011, foi instituído por meio 

do decreto Nº 7.559, firmado pela presidente Dilma Rousseff. 

     As normas são voltadas para uma política pública no que tange ao livro e à 

leitura no Brasil (e, em particular, à biblioteca e à formação de mediadores), 

expostas neste Plano, essas instâncias assumem a responsabilidade de 

desenvolvimento social e da cidadania e nas mudanças necessárias da 

sociedade para a construção de um projeto de nação, a fim de obter uma 

organização social mais justa. As diretrizes têm por base o dever de formar 

uma sociedade que goste de leitura, como condição essencial e decisiva, 

proporcionando inclusão social à milhares de pessoas da população brasileira, 

no que diz respeito a bens, serviços e cultura, preservando-lhes o direito  de 

uma vida digna e um país com economia viável. 
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   Quatro eixos orientam a organização do Plano: 

 EIXO 1 - Democratização do acesso; 

 EIXO 2 - Fomento à leitura e à formação de mediadores; 

 EIXO 3 - Valorização institucional da leitura e incremento de 

seu valor simbólico; 

 EIXO 4 - Desenvolvimento da economia do livro. 

      Com este Plano pretende-se ter uma dimensão de política de Estado de 

natureza ampla, que possa nortear essencialmente programas, ações, 

políticas, projetos contínuos desenvolvidos em abrangência de ministérios, em 

específico os da Cultura e da Educação, governos estaduais e municipais, 

empresas públicas e privadas, organizações da sociedade, todos os setores 

que tenham interesse neste assunto. 
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4 METODOLOGIA 

     Para atender aos objetivos propostos neste trabalho, isto é, identificar as 

metodologias que estimulam o hábito de ler, o papel do bibliotecário na 

formação de leitores, a importância do hábito da leitura e conhecer a função 

sócio cultural do bibliotecário, primeiramente, foram realizadas leituras 

bibliográficas de autores que abordam sobre o tema, a fim de enriquecer o 

trabalho foi feita uma pesquisa qualitativa. 

     “A pesquisa qualitativa tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 

fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” (MAANEN, 1979a, 

p.520). Foi realizada uma entrevista com a bibliotecária, a fim de obtermos 

informações se a metodologia aplicada para o incentivo à leitura é adequada, e 

se desenvolve a função social do bibliotecário. Foram aplicados questionários 

para os frequentadores da biblioteca, com intuito de verificar o perfil dos 

usuários, qual tipo de informação que buscam na biblioteca, entre outros. 

     Para o estudo dos usuários foram distribuídos 67 questionários, formulados 

com 12 perguntas, 9 perguntas fechadas e 3 abertas, obtemos retorno de todos 

os entrevistados. O resultado da pesquisa de usuários está representado por 

gráficos, analisados e interpretados no capítulo 6.  
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5 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC)* 

     O Sesc foi criado em 13 de setembro de 1946 como resultado da ação de 

empresários e organizações sindicais, sob a administração de João Daudt 

d´Oliveira. A instituição nasceu com o propósito de atender às “necessidades 

sociais urgentes” dos trabalhadores no comércio, procurando lutar contra os 

seus problemas, amenizar ou abrandar suas dificuldades maiores e “criar 

condições de seu progresso”. 

     Identificando os problemas sociais como “problemas de massa e como 

problemas de estrutura”, o fundador do Sesc definia a ação do serviço social 

como um meio de não apenas alívio de situações individuais inadequadas, mas 

também de transformação e desenvolvimento social. 

 

5.1 ATUAÇÃO DO SESC 

     Em sete décadas de história, o Sesc mantém suas peculiaridades de 

pioneiro e inovador, tornando-se referência para inúmeras instituições do País 

e do mundo, principalmente pelo seu compromisso em questões fundamentais 

da sociedade brasileira. 

    O Sesc foi pioneiro em desenvolver, entre outros, um trabalho especializado 

para a terceira idade, também uma das primeiras empresas a trabalhar o 

tempo livre das pessoas, o lazer é o seu principal instrumento para a educação. 

     As atividades do Sesc são desenvolvidas por especialistas em diversas 

áreas, tendo em vista, que seja assegurado um atendimento pertinente as 

necessidades da sociedade. São mais de 19 mil funcionários, em todo o 

Brasil,recebendo e produzindo informação, com objetivo de prestar serviço 

cada vez melhor. 

 

__________________  

* Fonte: http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc 

http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc
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      O Sesc atua em todos os estados brasileiros, promove ações no campo da 

Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.  Os serviços proporcionados 

pela instituição Sesc nestas áreas de atuação são: 

5.1.1 Cultura 

Artes Plásticas, Biblioteca, Cinema, Literatura, Música e Teatro. 

5.1.2 Educação 

Educação infantil, Ensino fundamental, Educação complementar, Ensino 

médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Cursos de Valorização Social, 

Programa Especial de Bolsa de Estágio (Pebe). 

5.1.3Saúde 

Nutrição, Educação em saúde, Odontologia. 

5.1.4 Lazer 

Turismo social, Esportes, Recreação, Férias no SESC, Projetos, Parcerias, 

Move Brasil. 

5.1.5 Assistência 

Trabalho com grupos, trabalho social com idosos, ação comunitária, mesa 

Brasil SESC.   

 

5.2 ABRANGÊNCIA 

    O Sesc atende cerca de 2 mil municípios em todas as cidades brasileiras, 

possui unidades de atendimento fixas e móveis, nas capitais, periferias ou em 

pequenas cidades. Possui centenas de centros de atividades, unidades 

móveis, meios de hospedagem, sedes educacionais e consultórios 

odontológicos, com singularidades: a instituição oferece, por exemplo, as 

maiores redes privadas de teatros e de bibliotecas do país. 

     As unidades móveis têm como objetivo complementar as atividades das 

unidades fixas, pois levam os serviços do Sesc para a periferia das grandes 
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cidades e aos municípios do interior. O Sesc tem facilidade para se adaptar em 

espaços públicos, ou se instalar no interior de outras instituições, públicas ou 

privadas, a fim de atender a toda sociedade. A junção das unidades fixas e 

móveis dá a instituição à capacidade de se articular por todo o Brasil, essas 

unidades são à base do grande alcance do Sesc. 

5.3 BIBLIOTECAS DO SESC* 

     Com suas unidades localizadas em todos os estados brasileiros, o Sesc 

constrói bibliotecas para propagar a literatura e despertar o interesse pela 

leitura. Em grandes cidades ou em pequenos bairros, as bibliotecas do Sesc 

têm a missão de oferecer informações variadas e de qualidade, sobre os mais 

diferentes temas. Elas têm a atribuição de informar e colaborar na formação 

dos cidadãos. 

      A rede de bibliotecas do Sesc é uma das maiores do país, devido as suas 

coleções e acervos. Desde quando foi inaugurada em 1946, a instituição é 

voltada para a Educação e preza pela literatura brasileira. Com o objetivo de 

levar os livros a diversos municípios brasileiros, a entidade fundou as 

bibliotecas móveis. Em 2005, foi criado o projeto Bibliosesc, possibilitando levar 

mais livros a sociedade brasileira, através de caminhões preparados 

exclusivamente para esta função. As bibliotecas do Sesc oferecem os 

seguintes serviços: consulta local, empréstimo de livros e periódicos, acesso à 

internet para pesquisa e estudo, contudo, não possui catálogo online do acervo 

bibliográfico. 

     Em cada biblioteca do Sesc tem pelo menos um profissional especializado, 

formado em biblioteconomia. Eles estão em constante aprendizado, alinhando 

suas ações participando de teleconferências em tempo real, e ainda tem o 

encontro anual, na qual, é realizado em uma cidade brasileira escolhida. 

 

_______________________ 

*Fonte: http://www.sesc.com.br/portal/cultura/biblioteca/ 

http://www.sesc.com.br/portal/cultura/biblioteca/
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     O acervo do Sesc é atualizado periodicamente, tem o propósito de oferecer 

conteúdos de vários temas aos leitores. Nas bibliotecas, o seu acervo é 

composto de literatura brasileira e estrangeira, para jovens e adultos, 

periódicos como jornais e revistas, entre outros. Em todos os anos, elas 

recebem os contos e romances vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, que 

foi criado em 2003 com a finalidade de descobrir novos talentos, escritores 

inéditos com obras literárias de qualidade, para edição e circulação nacional, e 

ainda, os livros vencedores do Prêmio Sesc de Literatura são publicados pela 

editora Record e são enviados para todas as redes de bibliotecas e salas de 

leitura do Sesc e Senac. Tem bibliotecas que contém seções com obras para 

crianças e adolescentes, dispõe ainda de conteúdo multimídia, como CDs e 

DVDs. 

      Em trabalho conjunto com a área de literatura das unidades, as bibliotecas 

do Sesc também elaboram atividades como cafés literários, saraus, festivais de 

leitura e poesia, feira de livros, contação de histórias, oficinas literárias, entre 

outros. Há eventos para todas as idades, e elas são realizadas para estimular 

cada vez mais a leitura, a educação e formação literária dos indivíduos. 

 

5.3.1 Biblioteca da Unidade Madureira 

    Possui uma bibliotecária, duas auxiliares para atendimento em balcão, e 

uma estagiária de biblioteconomia, seu acervo contém aproximadamente 4.500 

livros, assinaturas de 14 títulos de periódicos e 2 jornais (O Globo e O Dia). A 

biblioteca tem livros de literatura brasileira e estrangeira, e alguns títulos nas 

áreas de Educação, Filosofia, Psicologia, Cultura, Esporte, História, entre 

outros. 

    Tem seções com obras infantis e juvenis, contém 4 computadores para os 

freqüentadores da biblioteca, com acesso a internet para estudo e pesquisa .O 

atendimento é para o público em geral, atende comerciários, dependentes e 

usuários. O horário de funcionamento da biblioteca quando iniciei o estágio em 

fevereiro de 2015 era de terça à sábado de 12h às 20h30. Em agosto, ela 

começou a funcionar às segundas-feiras de 9h às 18h. Em outubro, a biblioteca 
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teve seu horário ampliado, começou abrir pela manhã das 8 às 20h30, nesse 

mesmo mês instalaram os computadores e o wifi. Em outubro, a biblioteca 

começou a funcionar aos domingos das 9 às 17h30. Hoje, ela mantém suas 

portas abertas ao público de terça à sexta de 9h às 20h30, sábados e 

domingos de 9h às 17h30, realiza empréstimo de livros mediante o cadastro na 

biblioteca para associados e não associados do Sesc. 

 

 5.3.2 Atividades de Incentivo à Leitura  

    Os relatos destas atividades foram observações dos eventos realizados pela 

bibliotecária, da instituição Sesc promovidas pela biblioteca da Unidade de 

Madureira, no qual, participei destas atividades no meu horário de estágio na 

instituição, no período de 12 meses, de fevereiro de 2015 à fevereiro de 2016 .  

    Alguns eventos foram realizados no Sesc Madureira, e outros em escolas 

públicas do entorno, com temas variados para todas as idades, os assuntos 

das atividades são escolhidos conforme os meses do ano.   

    As atividades observadas pela acadêmica foram às seguintes: Contação de 

histórias, Roda de leitura, Intervenção poética, Intervenção artística, Sarau 

poético e Oficinas da palavra, essas atividades são realizadas por artistas 

contratados pelo Sesc, por intermédio da bibliotecária. A seguir, vou relatar os 

eventos que participei no estágio. 

 

5.3.3 Contações de Histórias 

 

 Linda Cora Coralina 

      Contação de história onde foi narrada a trajetória da escritora Cora 

Coralina, apresentando o perfil da mulher trabalhadora, doceira, guerreira, 

mãe, dona de casa e poetisa. Alguns poemas foram cantados e outros 

declamados. A artista utilizou-se de adereços para compor os personagens que 

surgem no decorrer da narração. 
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 Histórias e lendas indígenas 

      Narração de histórias com a temática indígena. Foram contadas histórias e 

lendas acompanhadas por canções, apresentando seus costumes e hábitos. 

Realizado no espaço de convivência da instituição Sesc, com uma hora de 

espetáculo, a apresentação era voltada para todas as idades. 

 Infância na fazenda de Lobato 

     Um espetáculo de contação de histórias para todas as idades, que reúne as 

mais conhecidas fábulas adaptadas por Monteiro Lobato. Fábulas que foram 

recriadas com características marcantes para os personagens que surgem na 

trama. Uma forma de expressão que mais se aproxima da cultura popular 

brasileira. Atividade realizada no espaço de convivência, com uma hora de 

duração. 

 Histórias da mãe Terra 

      Contação de histórias que foram narrados contos que falam do meio 

ambiente, através de seres e suas manifestações, como a chuva presente no 

conto A nuvenzinha e o deserto onde uma simples nuvem quer modificar todo 

um ecossistema. A corujinha, por sua vez, é um conto que ressalta a beleza 

das criaturas da forma como são, e a História que ficou na memória. Realizada 

no Hall de entrada do Sesc com o público de todas as idades.  

 

5.3.4 Intervenções Poéticas 

 Intervenção poética (Cardápio de Carnaval): 

      Este evento teve duração de duas horas, geralmente é realizado aos 

sábados de carnaval.  É uma dupla, um rapaz que toca violão e a moça que 

canta, realizam intervenções musicais no formato das tradicionais serestas. 

Caracterizados como garçons, oferecem um cardápio com mais de 100 

composições contendo o melhor da música brasileira de Monarco a Tom 

Jobim, de Cazuza a Cartola, a dupla percorre a instituição abordando o público 
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com músicas e poesias, e dá a oportunidade das pessoas escolherem o que 

quer ouvir.      

 

5.3.5 Intervenções Artísticas 

 

 Teatro de Lambe Lambe (Zicartola, bem na foto) 

      A partir da foto de um dos discos do compositor Cartola, onde aparece ao 

lado de sua companheira dona Zica, surge a comunidade animada. Através do 

teatro de lambe lambe é apresentada escultura retratista e figurativa. Esta 

atividade é para todas as idades, tem duração de aproximadamente duas 

horas. Evento realizado no hall de entrada do Sesc.  

 Pindorama 

      Espetáculo de teatro de bonecos que personificam as ondas do mar e vão 

quebrar nas praias do Brasil em meado de 1.500. Pindorama é o nome da 

nossa terra atribuído por algumas tribos indígenas. Em tupi-guarani significa 

terra das palmeiras, esse nome foi mais usado no período anterior à chegada 

dos portugueses ao Brasil. Atividade externa realizada na Escola Municipal Ruy 

Carneiro da Silva, em Cascadura, participaram deste evento 189 alunos.  

 Instalação Coletiva - Coração da Terra 

      Construção coletiva de uma instalação que ficou na entrada da Unidade, 

teve como foco a criação de uma expressão artística por meio de sucatas e 

materiais reciclados, em que cada participante contribuía com essa construção 

através de sua arte, criando uma instalação temática sobre o Meio Ambiente. 

Este evento teve duração de duas horas de atividade, tivemos público com 

pessoas de todas as idades. 

 

5.3.6 Oficinas da Palavra 
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 Mulheres de Palavra 

     Atividade realizada com crianças, a linguagem para transmitir as 

informações teve que ser reformulada, pois o público alvo era para ser de 

adolescentes. 

     Nesta oficina foram trabalhadas algumas poesias e pequenos textos de 

escritoras brasileiras. O público infantil foi convidado a conhecer as questões 

femininas a partir das suas vivências e refletir sobre o papel da mulher atual. 

 

 Ecologia interior 

      Atividade que incentivou as pessoas a colaborar na educação ambiental 

incentivando os participantes na busca pela valorização da vida como um bem 

maior, mostrando a importância da representação social, a busca pela 

cidadania e que essa educação implica em valores fundamentais. Os livros que 

foram usados nesta oficina para servirem de base sobre esse assunto foram 

Chico Alencar- Estrutura de fábula, Azul e O menino do olho D’água. O evento 

foi realizado no Sesc, no espaço de convivência, o público que participou foram 

escolas do entorno. 

 A face do medo 

     Oficina literária que foram retratadas as várias faces do medo, através da 

linguagem literária. O evento foi realizado por meio de dinâmicas, brincadeiras, 

e no final, as crianças tiveram que escrever um bilhete para o medo, a fim de 

criar antídoto para o combate do seu medo. Atividade realizada na sala A do 

Sesc , com crianças acima de 9 anos. 

 

5.3.7 Rodas de Leitura 

 

 Sarau de Saias (Mulher para ler e ouvir) 

       Roda de leitura que fala sobre a mulher, sarau de poesias. A cantora 

Glaucia Cris foi convocada para desfilar alguns clássicos da MPB dedilhados 
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ao violão. Atividade realizada na instituição, no espaço de convivência, com 

público adolescente, teve duração de uma hora. 

 Monteiro Lobato (A sobremesa de Juca) 

      Roda de leitura que traz trechos de contos, fábulas de Esopo recontadas e 

comentadas pelos personagens do Sítio, frases do autor e frases de seus 

personagens, além de passagens inesquecíveis de dois de seus principais 

livros Reinações de Narizinho e Caçadas de Pedrinho. Evento realizado no 

espaço de convivência do Sesc, voltado para o público à partir dos 12 anos. 

 A sombra das árvores alheias 

       É uma roda de leitura especial, dedicada ao mês do Meio Ambiente com o 

melhor da poesia, prosa e canção dedicada às árvores. Com a atividade um 

pouco mais de uma hora, o público foi convidado a percorrer um caminho 

poético que foi de Manoel de Barros a Nelson Cavaquinho. Evento realizado na 

instituição, no espaço de convivência, com público juvenil das escolas do 

entorno. 

 O causo do vizinho mentiroso 

      Roda de leitura dedicada à cultura popular, onde foi abordada a 

representação da mentira na cultura popular de todos os povos que guardou 

em suas memórias alguns casos de mentirosos presentes em fábulas, 

parábolas, cordéis e moralidades. Atividade realizada no espaço de 

convivência do Sesc, com público infantil e juvenil. 

 

5.3.8 Saraus Poéticos 

      Tem como objetivo possibilitar um encontro com a poesia e com a música 

através da leitura de vários poemas de grandes poetas da literatura brasileira. 

Promove a troca de idéias e a interação do público com o escritor e nas demais 

atividades culturais. Espaço de reflexão, declamação de poesias, unindo a 

linguagem literária e musical.  
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     O primeiro Sarau poético foi realizado no dia 24 de junho às 18h, no espaço 

de convivência do Sesc, com a participação especial do poeta Marcos Victor, a 

cantora Marisa Sorriso e o músico Fábio Campello. Devido ao grande sucesso 

deste evento, ele começou a ser realizado em meses alternados, e logo depois 

passou acontecer todo mês. Em dois eventos tivemos como convidado 

especial o Grupo Tagarela e o cantor Beto Rocha, deixou de ser realizado no 

espaço de convivência, e passou acontecer na quadra, local que comporta 

mais pessoas, o Grupo e o cantor conduziram o sarau, programação voltada 

para o público de todas as idades, na qual, participou ativamente. 

 

5.3.9 Projeto A Palavra Líquida 

     Teve o propósito de refletir e experimentar a tendência híbrida da palavra 

no mundo contemporâneo, a partir da interface da literatura com as diversas 

linguagens da arte. Hipertextos, hiperlinks, multimídias, sonoridades, as novas 

estratégias narrativas, os diferentes suportes que atuam na confluência e 

convergência de artes e mídias são algumas das possibilidades que 

provocam esta proposta que tem como centro a palavra. 

     Esse projeto foi proporcionado pelo Sesc do Departamento Nacional, cujo 

evento foi realizado em três atividades: a exposição TOTEM– realizado pelo 

poeta André Vallias, inspirado por uma campanha de solidariedade ao povo 

guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, transformando seus versos numa 

instalação poética que valoriza as etnias indígenas e o idioma falado, 

propondo uma interação do público com a produção artística. A segunda 

atividade foi uma Conversa com antropólogo Oiara Bonilla e o poeta 

André Vallias e a terceira foi a Serenata Tupi, apresentação musical com 

Sergio Vieira, pesquisa etnomusical feita durante convivência com índios Tupi, 

esse projeto foi realizado no Sesc Madureira, no mês de janeiro de 2016. 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Gráfico 1- Qual é a sua idade? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

     Na pergunta sobre a idade dos frequentadores da biblioteca, verificou-se 

que no total de 67 pessoas que responderam ao questionário, 47 usuários são 

jovens até vinte anos. Em segundo lugar, de 21 a 30 anos, de 41 a 50 anos 

não teve nenhum usuário, e dois dos entrevistados responderam ter acima de 

51 anos. 
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Gráfico 2- Você é:

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

     Verificou-se que a maior parte do público da biblioteca, para ser mais 

específica, 64 dos entrevistados responderam que são estudantes, nenhum 

autônomo, somente 1 comerciário, 2 usuários e 1 aposentado. 
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Gráfico 3 - Com que frequência faz uso da biblioteca?

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

     A maior parte dos usuários, no total, 53 frequentadores estão diariamente 

na biblioteca, 12 comparecem semanalmente, nenhum quinzenalmente, 1 

respondeu mensalmente e 1 anualmente. 
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Gráfico 4 - Qual o tipo de informação que procura na biblioteca?

 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

     Verificou-se na pergunta de número quatro que, dos entrevistados, 52 

usuários da biblioteca utilizam-se do espaço para estudo, e dois usuários 

fazem uso de jornais e revistas. 
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Gráfico 5 - Como busca a informação na biblioteca? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

    Constatou-se que 49 pessoas buscam a informação sozinhas, 13 com o 

auxílio das atendentes da biblioteca, e 5 utilizam-se da biblioteca digital para 

complementar seus estudos. 
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Gráfico 6 - Faz empréstimo de livros? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

 

     Verificou-se que 54 dos usuários não utilizam o serviço de empréstimode 

livros domiciliar, serviço este fornecido pela biblioteca a toda a comunidade em 

geral, 11 usuários fazem empréstimos. 
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Gráfico 7 - Por que não pega livro emprestado? 

 

      Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

 

    Identificou-se que 28 dos entrevistados não tem interesse nos livros da 

biblioteca, 20 usuários informaram que só tem interesse nos livros didáticos 

(por norma da biblioteca os livros didáticos são emprestados somente para 

consulta local) e 12 usuários usam exclusivamente a biblioteca digital. 
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Gráfico 8 - Quantos livros leva emprestado? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

 

     Verificou-se que 19 usuários utilizam-se do serviço de empréstimo de livro 

domiciliar pegando um livro emprestado, 1usuário respondeu que leva dois 

livros emprestados. A norma da biblioteca é de emprestar no máximo 2 livros 

por pessoa. 
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Gráfico 9 - Participa das atividades de literatura promovidas pela 

biblioteca da unidade Madureira? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

 

 

     Verificou-se que 65 dos entrevistados não participam das atividades de 

literatura promovidas pela biblioteca da Unidade de Madureira, somente 1 

entrevistado respondeu que participa das atividades de leitura. 

     A questão 10 nenhum indivíduo respondeu, porque na questão anterior a 

maior parte dos usuários respondeu que não participam das atividades 

literárias.  
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Gráfico 11 - Por que não participa das atividades de literatura da 

biblioteca? 

 

Fonte: a pesquisadora (2015). 

 

 

     Identificou-se que 52 usuários não participam das atividades de literatura da 

biblioteca, eles afirmaram que não tem tempo, 7 usuários responderam que 

não participam porque não gostam, 5 responderam que não participam  por 

outros motivos, alguns informaram que é por causa dos estudos, outros não 

especificaram. 
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Gráfico 12-Tem alguma sugestão para a biblioteca? 

 

Fonte: a autora (2015) 

 

      Verificou-se que 7 usuários sugeriram a ampliação da biblioteca, para 

comportar mais mesas e cadeiras, porque alguns dias da semana a biblioteca 

fica lotada e as atendentes são obrigadas a dispensar usuários. Identificamos 6 

usuários que afirmaram que a biblioteca é ótima.Dos entrevistados, 5 

sugeriram a compra de mais computadores, pois na biblioteca possui somente 

quatro e podem utilizá-los por somente trinta minutos e se não tiver alguém 

aguardando pode prorrogar por mais trinta.Identificamos 4 dos pesquisados 

que elogiaram o atendimento da biblioteca e disseram que a biblioteca atende 

as suas necessidades. Verificou-se 2 usuários que deram a sugestão de 

instalar bebedouros dentro da biblioteca, a fim de evitar a movimentação 

desnecessária dentro da biblioteca. Dos freqüentadores2 sugeriram o 

empréstimo domiciliar de livros didáticos, porque os livros didáticos são muito 

utilizados na biblioteca para consulta local. E um dos pesquisados opinou para 

que a biblioteca elaborasse um catálogo de títulos, para que os usuários façam 

sua própria pesquisa, tornando o atendimento mais ágil. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O ato de ler é um instrumento muito importante, pois com ele adquirimos 

senso crítico, nos tornando conscientes e reflexivos. Na entrevista realizada 

com os usuários verificamos que grande parte dos frequentadores da biblioteca 

da unidade de Madureira, é de jovens até vinte anos, contudo, não participam 

das atividades de incentivo à leitura, apesar, deles estarem cientes dos 

eventos. 

      Conforme presenciado no estágio, quem mais freqüenta as atividades de 

leitura é o público escolar, as diretoras entram em contato com a bibliotecária e 

solicitam atividades literárias em suas escolas, e em outras ocasiões, a 

bibliotecária faz contato com o colégio, a fim de convidá-los para participar dos 

eventos literários realizados na instituição Sesc. 

      Algumas sugestões citadas na pesquisa de usuários procedem como 

necessárias em uma biblioteca, como por exemplo, catálogo de títulos para 

consulta local disponível ao usuário, bebedouro dentro da biblioteca, 

empréstimo domiciliar de livros didáticos, que neste caso, aumentaria a 

estatística de empréstimo da biblioteca, e também, evitaria o excesso de 

usuários no local. 

     Recomendo que seja necessário um plano de marketing, voltado para a 

comunicação entre os usuários da biblioteca e a gerência da unidade de 

Madureira, com o objetivo de ouvir as sugestões dos frequentadores, para que 

haja melhorias nos produtos e serviços oferecidos, tendo um público mais 

satisfeito, eles irão promover a biblioteca para outros indivíduos, que sentirão 

desejo de conhecer a unidade. 

     Tendo em vista as dificuldades encontradas na atualidade para a prática da 

leitura, devido a população não ter o hábito de ler, a instituição Sesc 

proporciona à sociedade atividades de incentivo à leitura e literatura em vários 

aspectos, estas metodologias utilizadas pela biblioteca são : contações de 

histórias, oficinas da palavra, saraus poéticos, intervenções poéticas e 

artísticas, rodas de leitura, são devidamente adequadas para estimular à 

leitura.  
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     A bibliotecária exerce plenamente a função social, desenvolvendo 

atividades que abrange a comunidade escolar, associados e não associados, e 

está sempre atenta para atender aos interesses do público. 
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APÊNDICE A - FOTOS DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO À LEITURA DA 

BIBLIOTECA DO SESC MADUREIRA 

 

Figura 1- Piquenique literário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: a autora 
 

               Figura 2- Contos Africanos 

 

 
                                                        Fonte: a autora 

 
 
 
Figura 3 – Oficina da Palavra 

 
Fonte: a autora 



63 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS DA 
BIBLIOTECA 
 

 
Entrevista  

 
 

1- Qual é a sua idade? 
(  ) até 20 anos 
(  ) de 21 à 30 anos 
(  ) de 31 à 40 anos 
(  ) de 41 à 50 anos 
(  ) acima de 51 anos 
 

 
2- Você é: 

(  ) estudante 
(  ) autônomo 
(  ) comerciário ou dependente 
(  ) usuário 
(  ) aposentado 
 

 
3- Com que frequência faz uso da biblioteca? 

(  ) diariamente 
(  ) semanalmente 
(  ) quinzenalmente 
(  ) mensalmente 
(  ) anualmente 

 
 

4- Qual o tipo de informação que procura na biblioteca? 
R: 
 
 

5- Como busca a informação na biblioteca? 
(  ) sozinho 
(  ) com o auxílio das atendentes 
(  ) através da biblioteca digital 
 

6- Faz empréstimo de livros? 
(  ) sim 
(  ) não 
 
 

7- Por que não pega livro emprestado? 
(  ) não tenho interesse nos livros da biblioteca. 
(  ) só os livros didáticos da biblioteca me interessam. 
(  ) uso somente a biblioteca digital. 
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8- Quantos livros leva emprestado? 

(  ) 1 
(  ) 2 
 
 

9- Participa das atividades de literatura promovidas pela biblioteca da 
unidade Madureira? 
( ) sim 
( ) não 
 
 

10- Se a resposta acima for sim, por que participa das atividades de 
literatura? 
R: 
 
 
 

11- Por que não participa das atividades de literatura da biblioteca? 
( ) não gosto 
( ) não tenho tempo 
( ) outros: _________________________ 
 
 
 

12- Tem alguma sugestão para a biblioteca? 
R: 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A BIBLIOTECÁRIA 
 
Entrevista com a Bibliotecária do SESC do Rio de Janeiro da unidade de 

Madureira, responsável pela biblioteca e pelas atividades de incentivo a leitura 

e literatura, pesquisa realizada para fazer um paralelo com o estudo de 

usuários. 
 

 
Entrevista 

 
 

1- Qual seu nome? 

R: Maria Teresa P. Motta 

 

 

 

2- Em que ano começou a trabalhar no Sesc como bibliotecária ? 

R: 1995. 

 

 

 

3- À que público a biblioteca atende? 

R: A Biblioteca do Sesc Madureira atende um público diversificado, 

comerciários, dependentes, estudantes e público em geral, associados e não 

associados. 

 

 

 

4- O acervo da biblioteca é constituído de que material? 

R: O acervo da Biblioteca do Sesc Madureira é composto por obras de 

Literatura Nacional e Estrangeira, Literatura infantil e Infanto juvenil, Educação, 

Filosofia, Psicologia, Sociologia, Biografias, História, Geografia, Cultura, 

Folclore, Obras de Referência (Dicionários, Enciclopédias), Esporte, Livros 

Didáticos e Institucionais, além de periódicos e jornais. Atualmente, a biblioteca 

conta com 8 (oito) assinaturas de revistas e 02 (dois) jornais – O Globo e O 

Dia. 

 

 

 

5- Quais são os tipos de livros mais emprestados? 

R: Os livros mais solicitados pelo serviço de empréstimo domiciliar são os de 

Literatura Estrangeira, Literatura Brasileira e Romance Espírita. 
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6- Como é feita a seleção de livros para compra? Existe política de aquisição? 

R: A seleção de livros para compra é realizada de acordo com os interesses e 

necessidades dos frequentadores, e também, conforme os interesses da 

Instituição. Existe uma política de seleção em relação às aquisições dos títulos, 

baseado nas necessidades de informação dos usuários e em relação aos 

interesses no incentivo à prática da leitura. 

 

 

 

7- A biblioteca faz quantos atendimentos diários? E de empréstimos? 

R: A biblioteca atende diariamente um público entre 80 a 120 pessoas por dia. 

O atendimento mensal é de aproximadamente 1600 pessoas para consultas, 

leituras e empréstimos. A demanda pela biblioteca é considerável, levando-se 

em consideração que no bairro não existe uma biblioteca pública. Os 

estudantes de escolas privadas da região são os principais usuários da 

biblioteca que utilizam o espaço para estudo, biblioteca digital e leitura de 

jornais e revistas. 

A média de empréstimos diários é de aproximadamente 30 títulos. 

 

 

 

8- Quem é o público das atividades de incentivo à leitura?  

R: O público que participa das atividades de leitura são principalmente o 

escolar, Terceira Idade e público em geral. O Sesc possui um Programa de 

Leitura e Literatura que visa colaborar no incentivo à prática da leitura 

colaborando no desenvolvimento humano através do oferecimento de diversas 

atividades literárias. 

 

9- Qual atividade literária que o público mais gosta? 

R: O público se identifica com diversas atividades realizadas de contação de 

histórias, Encontro com o Autor, Sarau Poético, Intervenção Poética, Oficinas e 

Roda de Leitura. Em alguns momentos precisam ser estimulados a 

participarem das ações literárias promovidas mensalmente, pois não é uma 

prática comum. 

 

 

 

10- As atividades de incentivo à leitura influenciaram na aproximação da 

comunidade com a biblioteca? 

R: As realizações das atividades de literatura aproximam a comunidade da 

biblioteca, pois as ações são programadas conforme os interesses do público 

escolar, dos associados e do público em geral. Por meio delas, o público tem a 
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oportunidade de conhecer o trabalho da Instituição em suas diferentes áreas de 

atuação. 

 

 

11- Sentiu alguma transformação dos frequentadores das atividades de 

literatura? 

R: Sim, tenho experiência profissional há 21 anos no desenvolvimento de 

atividades de incentivo à prática da leitura na Instituição e com base nas 

minhas observações, o público aprecia e se identifica com a metodologia 

aplicada nas ações, de forma interativa e descontraída, o público se sente 

acolhido e isso estimula a sua participação. Alguns passam a procurar a 

biblioteca depois de participarem de determinadas atividades literárias. 

As dificuldades existem, como mencionado anteriormente, o público tem certa 

resistência na participação de algumas atividades, considerando que muitos 

não são leitores ou pouco leem. Mas é um desafio diário incentivar o público 

para a prática da leitura. 
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ANEXO A– DADOS COMPARATIVOS DA BIBLIOTECA POR ANOS 

 
 
 
 
*Apresentação artística – intervenção poética, contos, contação de história, 
sarau poético. 
*Desenvolvimento artístico- oficinas, roda de leitura, piquenique literário, 
encontro com autor. 
*N.ASS. = Novos Associados. 
 

 
 

 
 
 
 

comparativapor 
anos                         

 meses JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Frequencia - 2014 935 1365 1001 1214 1200 638 1059 1060 970 736 570 259 11007 

Frequencia - 2015 824 1141 1041 960 1175 1080 1326 1144 1253       9944 

Frequencia - 2016                           

                            

emprestimos - 2014 187 185 160 164 154 142 207 173 167 154 162 104 1959 

emprestimos - 2015 155 131 142 173 150 120 213 146 138       1368 

emprestimos - 2016                           

                            

apres. artistica - 2014 71 309 520 249 390 981 518 1032 1111 2474 797 850 9302 

apres. artistica - 2015 629 529 402 478 0 1282 473 1725 1239       6757 

apres. artistica - 2016                           

                            

des.Artistico - 2014 0 0 89 93 226 112 682 255 144 103 118 0 1822 

des.Artistico - 2015 0 0 44 455 0 159 0 138 65       861 

des.Artistico - 2016                           

                            

n. ass. Biblioteca 2014 25 26 27 25 25 26 26 25 27 25 25 26 308 

n. ass. Biblioteca 2015 20 18 25 30 36 26 37 31 22 46 33 38 362 

n. ass. Biblioteca 2016                           
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