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“A leitura do mundo precede a leitura da palavra...”  

Paulo Freire 



 

 

RESUMO 
 

 

 

Trata da mediação de leitura na Biblioteca Parque de Niterói. Aborda o conceito de 

biblioteca púbica, biblioteca infantil para iniciar o tema de mediação de leitura, falando sobre 

bibliotecários e educadores na promoção da leitura. Tem como foco principal relatar a 

importância da mediação de leitura na Biblioteca Parque de Niterói. Apresenta 

recomendações tanto no ambiente da biblioteca quanto na realização de atividades que 

atraiam os pequenos leitores. 

 

Palavras-chave: Mediação de leitura. Leitura. Biblioteca pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 This reading mediation in Niterói Library Park. It discusses the concept of pubic 

library, children's library to start the theme of reading mediation, talking about librarians and 

educators in promoting reading. Its main focus report the importance of reading mediation in 

Niterói Library Park. It makes recommendations both in the library environment and in 

carrying out activities that attract young readers. 

 

Key words: Reading mediation. Reading. Public Library. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo falar sobre a mediação de leitura na Biblioteca 

Parque de Niterói. Abordando o conceito de Biblioteca Púbica, Bibliotecas Parque e mais 

especificamente a Biblioteca Infantil. Tendo como objetivo geral abordar a mediação de 

leitura na Biblioteca Parque de Niterói. E tem como objetivos gerais conhecer as atividades 

desenvolvidas na biblioteca infantil; discorrer sobre as funções e habilidades que fazem do 

bibliotecário um agente de leitura; e tratar a função educadora que está inserida no fazer 

biblioteconômico em uma instituição pública. 

A biblioteca infantil tem grande importância no desenvolvimento do hábito da leitura 

pela criança. Por sua vez, o bibliotecário tem uma função primordial nesse espaço, a saber: 

mediador da leitura. Assim, escolhi como tema para este trabalho: A mediação de leitura. Essa 

escolha está baseada no meu convívio e na minha atuação na Biblioteca Parque de Niterói. 

O bibliotecário é um educador, promotor e, principalmente, mediador de leitura. O 

campo empírico deste projeto é uma biblioteca infantil, em que o bibliotecário exerce, 

principalmente, uma função educativa, que estimula o gosto e o hábito pela leitura nas 

crianças. 

A metodologia que será utilizada baseia-se na revisão bibliográfica dos textos 

buscando conceitos para fundamentar a atuação do bibliotecário como um mediador de 

leitura. E, na observação direta no campo empírico que é a Biblioteca Parque de Niterói, no 

intuito de conhecer como é desempenhada a ação de mediação à leitura na instituição. 

O presente trabalho de conclusão de curso está organizado em 7 capítulos. Após a 

introdução, no capítulo 2 discorre sobre o marco teórico que respalda nosso tema. No sexto 

terceiro capítulo abordo o conceito e missão da biblioteca pública, no quarto capítulo trato 

sobre biblioteca infantil e no quinto capítulo abordo a mediação de leitura e seus agentes. No 

sexto capítulo falo das Bibliotecas Parque, em especial a Biblioteca Parque de Niterói e sua 

biblioteca infantil. Por fim, no capítulo sete escrevo as considerações finais, seguido das 

referências bibliográficas usadas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

 A biblioteca infantil, segundo Cunha; Cavalcanti (2008, p.51) “é a biblioteca cujo 

acervo é especializado em livros e outros tipos de documentos voltados para crianças e que 

também pode incluir salas para jogos e brinquedos”. Nesse ambiente, o bibliotecário 

desempenha outras tarefas além de emprestar livros, organizar estantes, tratar os documentos 

tecnicamente, este tem, principalmente, um papel de educador, que promove e media à leitura. 

O profissional desempenha as mediações pedagógica, de leitura e da informação, sendo a 

mediação à leitura um ato fundamental para a formação dos pequenos leitores. 

 

A respeito dessa atribuição do bibliotecário, Nóbrega (2002, p.127, grifo da autora 

apud MAROTO, 2012, p. 65) afirma: 

 

Desta maneira nossa marca de educadores se instala; nosso lastro e 

rastro,nossa responsabilidade social. Nossa inscrição. Mediadores e 

não atravessadores, pois compreendemos que a argumentação com os 

acervos desta e/ou daquela maneira, é justa medida de nossa leitura 

do/de mundo, de nossa interpretação. 

 

Almeida Júnior; Bortolin (2008, p. 208) indicam o requisito básico para ser mediador 

de leitura: “ser um leitor atento e desprendido de preconceitos, [...]”, a esse respeito Yunes 

(1994, p. 16 apud MAROTO, 2012, p.84) destaca: “Não é possível estimular a leitura e 

cativar novos leitores se não estamos convencidos das vantagens de ler”. O profissional de 

uma biblioteca infantil, “deve ser essencialmente um leitor” (FRAGOSO, 2002, p. 128), pois 

este tem por missão apresentar aos pequenos o livro e estimular o hábito pela leitura. 

 

O conceito de leitura abordado está calcado nos pressupostos de Freire (1983) que 

trabalha o ato de ler numa perspectiva ampla e de certa forma, corrobora Martins (1994) 

afirma que a leitura se relaciona com diferentes contextos, não estando restrita somente a 

escrita. 
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Em conformidade com Freire (1983) e Martins (1994), para Nóbrega (2009, p.108): 

“[...] a leitura não poderá ser compreendida somente como decifração do código escrito, mas 

como leitura de mundo, a que viabiliza a transformação do Si Mesmo, processando o ser-no-

mundo-com-o- outro”. 

 

Segundo Martins (1994, p. 37) existem três níveis de leitura que são inter- 

relacionados, a saber: sensorial, emocional e racional. A leitura sensorial é aquela que não 

depende da decodificação da escrita, pode ser realizada a partir de um gesto, de um objeto, 

dos sentidos (visão, tato, audição, olfato) e se inicia desde a mais tenra idade e perdura por 

toda a vida. E salienta que: “Para muitos adultos e especialmente crianças não alfabetizadas 

essa é a leitura que conta”. (MARTINS,1994, p. 42). 

 

A respeito desta leitura nas crianças, Martins (1994, p. 42) afirma: 

[...] essa leitura através dos sentidos revela um prazer singular, relacionando 

com sua disponibilidade (maior que a do adulto) e curiosidade (mais 

espontaneamente expressa). O livro, esse objeto inerte, contendo estranhos 

sinais, quem sabe imagens coloridas, atrai pelo formato e pela facilidade de 

manuseio; pela possibilidade de abri-lo, decifrar seu mistério e ele revelar – 

através da combinação rítmica, sonora e visual dos sinais – uma história de 

encantamento, de imprevistos, de alegrias e apreensões. E esse jogo com o 

universo escondido num livro vai estimulando na criança a descoberta e 

aprimoramento da linguagem, desenvolvendo sua capacidade de 

comunicação com o mundo. Surgem as primeiras escolhas: o livro com 

ilustrações coloridas agrada mais; se não contém imagens, atrai menos. E só o 

fato de folheá-lo, abrindo-o e fechando-o, provoca uma sensação de 

possibilidades de conhece-lo; seja para dominá-lo, rasgando-o num gesto 

onipotente, seja para admirá-lo, conservando-o a fim de voltar repetidamente 

a ele. 

 

Nesse sentido, Barker e Escarpit (apud MACHADO; SANDRONI, 1987, p.7) 

ressaltam a importância da experiência com o livro: “É na infância pré-escolar que se formam 

as atitudes fundamentais diante do livro. [...]. É conveniente então que o livro entre para a 

vida da criança antes da idade escolar e passe a fazer parte de seus brinquedos e atividades 

cotidianas”. E um dos objetivos da Biblioteca Parque de Niterói é promover contato das 

crianças com a literatura infantil e outros tipos de textos através de práticas orais de leitura 

com fins de fomentar o gosto pela leitura e o hábito de ler. 
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Diante do que foi exposto, entendemos que a leitura é o que motiva o fazer do 

bibliotecário como mediador, visto que para desempenhá-lo, é imprescindível ser um leitor e 

Yunes (1994, p. 16 apud MAROTO, 2012, p. 84) enfatiza que: “[...] se não vivemos a leitura 

como um ato permanente de enamoramento com o conhecimento e a informação, se não 

praticarmos o prazer da convivência com a leitura, não lograremos promovê-la, nem ampliar o 

número de leitores”. 
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3 BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

 

 Segundo Cunha; Cavalcanti (2008, p.52) a biblioteca pública é aquela “que é posta à 

disposição da coletividade de uma região, municipio ou estado, e que é financiada 

principalmente por dotações governamentais” 

Em 4 de agosto de 1811 foi fundada a primeira biblioteca pública no Brasil, na cidade 

de Salvador, Bahia. Essa biblioteca foi criada por iniciativa dos cidadãos. (SUAIDEN, 1980, 

p. 5) 

Em 1994, a IFLA apresentou um manifesto sobre bibliotecas públicas que diz: “A 

biblioteca pública - porta de acesso local ao conhecimento - fornece as condições básicas para 

a aprendizagem ao longo da vida, para uma tomada de decisão independente e para o 

desenvolvimento cultural do indivíduo e dos grupos sociais”.(IFLA/UNESCO, 1994) 

O Manifesto IFLA/UNESCO (1994) preconiza que: “Os serviços da biblioteca pública 

devem ser oferecidos com base na igualdade de acesso para todos, sem distinção de idade, 

raça, sexo, religião, nacionalidade, língua ou condição social”.  

 

3.1 MISSÕES DA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

As missões da biblioteca pública, segundo o Manifesto da IFLA (1994) são:  

 

“Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância; 

Apoiar a educação individual e a autoformação, assim como a educação 

formal a todos os níveis; 

Oferecer possibilidades de um criativo desenvolvimento pessoal; Estimular a 

imaginação e criatividade das crianças e jovens; Promover o conhecimento 

sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e inovações 

científicas; Facilitar o acesso às diferentes formas de expressão cultural das 

manifestações artísticas; Fomentar o diálogo intercultural e, em especial, a 

diversidade cultural;Apoiar a tradição oral; Assegurar o acesso dos cidadãos a 

todos os tipos de informação à comunidade; Proporcionar serviços de 

informação adequados às empresas locais, associações e grupos de interesse; 

Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática; Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades 

de alfabetização para os diferentes grupos etários”. 
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 A Biblioteca Parque é uma biblioteca pública contemporânea que se configura como 

um espaço de troca, em que os leitores podem compartilhar ideias, experiências, constituem 

um lugar para a construção coletiva. No capítulo 6 abordaremos mais sobre as Bibliotecas 

Parque. 
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4 BIBLIOTECA INFANTIL 

 

 

 A presença do mediador de leitura, que no caso das Bibliotecas Parque são os 

educadores e bibliotecários é fundamental para a formação do leitor crítico.  

Além de organizar e apresentar o acervo de forma a despertar curiosidade e provocar a 

interação entre os leitores e as diferentes leituras da biblioteca, também está nas mãos deste 

profissional ensiná-los desde folhear um livro, quando ainda são pequenos, até processar 

informações estabelecendo vínculos entre elas. (BIASE et al, 2014) 

 Cabe ao mediador desenvolver práticas de compartilhamento da leitura que ajudem os 

leitores a vivenciá-la como ato social e cultural. Assim, seria importante promover tanto 

“atividades de leitura que auxiliem os alunos a depreender o sentido global do texto, 

estabelecer relações, inferir, avaliar criticamente o lido” (MOLLO e NÓBREGA, 2011, p.7), 

como estimular a leitura de diferentes autores, gêneros e assuntos preferidos, no intuito de 

desenvolver o gosto estético.  

O mediador, ao compartilhar esses momentos, pode abrir espaços para o diálogo entre 

os leitores, na tentativa de que eles expressem suas impressões e descobertas sobre as leituras 

realizadas, dividindo e ampliando experiências, reflexões e conhecimentos com outros 

leitores. 

Silva comenta que (1983, p. 71): “educar um usuário é encontrar-se com ele dentro de 

um projeto de busca, é participar de suas dificuldades, é dialogar, é orientá-lo na fruição de 

diferentes tipos de literatura”. 

A biblioteca infantil constitui-se como um espaço de múltiplas leituras e de diferentes 

leitores. Além de promover leituras orientadas e compartilhadas, será igualmente importante 

que as atividades desenvolvidas por seus mediadores contribuam também para a autonomia 

dos leitores, criando espaços em que estes possam sentir-se inseridos na biblioteca, 

dialogando com outros leitores. 
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4.1 ESPAÇO DA BIBLIOTECA 

 

Conforme Caderno de Referência das Bibliotecas Parque, as Bibliotecas Infantis 

devem ser (BIASE et al, 2014): 

 

- “convidativas, para que as crianças queiram frequentá-las e tenham vontade de descobrir o 

patrimônio que elas guardam”; 

- “acolhedoras e confortáveis, para que fiquem à vontade nas suas leituras, desejem 

permanecer nos espaços e voltar a eles”; 

- “funcionais e abertas aos leitores, para que estes possam circular à vontade e com autonomia 

pelas bibliotecas e que possam encontrar o que procuram”; 

- “abertas ao entorno, para que funcionem como espaços de trocas e diálogo com o ambiente 

ao redor, favorecendo a criação de vínculos e a formação de comunidades leitoras”. 

 

As Bibliotecas Infantis de Manguinhos, Niterói, Rocinha e Biblioteca Parque Estadual 

ocupam espaços com áreas e arquiteturas diferentes, mas todas têm como objetivo ser locais 

de formação de leitores, convidativos e acolhedores.  
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5 MEDIAÇÃO DE LEITURA 

 

 

 A mediação de leitura é função dos bibliotecários e educadores e se caracteriza como 

um conjunto de ações intencionais que visam aproximar a criança dos livros, favorecendo a 

experiência da leitura. É muito importante ter clareza de que as ações e escolhas que 

permeiam a prática dos mediadores são reflexos de suas concepções de mundo, de leitura e 

cidadania, configurando o projeto da Biblioteca Infantil. 

 Para a dinamização do trabalho realizado e melhor aproveitamento do potencial da 

Biblioteca Infantil, sugerimos que os educadores, que já atuam em momentos específicos, 

passem a estar presentes nas bibliotecas durante todo o horário de funcionamento, 

estabelecendo um trabalho de parceria com os bibliotecários. 

 Em uma biblioteca, a mediação começa com a arrumação do espaço, a disposição do 

mobiliário e a organização do acervo. A biblioteca deve ser um lugar agradável, aconchegante 

e de convivência harmônica entre as pessoas. É fundamental que as experiências vivenciadas 

neste espaço possam proporcionar a desaceleração do ritmo frenético do cotidiano das 

grandes cidades, pois a leitura requisita pausa, concentração e imersão. A mediação também 

está presente na escolha dos títulos, na maneira como são realizados empréstimos e 

devoluções de livros, assim como nas atividades de contação e leitura de histórias e na 

abertura de espaços para o diálogo. 

 O mediador, num primeiro momento, deve acolher as crianças, orientando-as quanto 

às regras e deixando-as à vontade para explorar o espaço. A seguir, a partir de uma relação 

que valoriza a escuta, a conversa e a opinião, deve atuar com a intenção de despertar nelas o 

interesse por leituras. A qualidade dos vínculos afetivos favorecerá a orientação, tanto nas 

escolhas das crianças quanto nas sugestões de leitura feitas pelos mediadores. O objetivo 

dessa orientação deve ser o de ampliar e aprofundar a experiência leitora das crianças, 

conduzindo-as, paulatinamente, a leituras mais desafiadoras, de acordo com seus interesses e 

faixa etária. 
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 É interessante observar que, enquanto constituem-se como leitores, as crianças vão se 

apropriando do espaço da biblioteca e construindo um vocabulário literário apropriado para 

referirem-se aos livros, gêneros textuais, formas de escrever, autores e ilustradores. Assim, 

naturalmente, passam a desempenhar o papel de mediadores de leitura, apresentando e 

sugerindo livros uns para os outros. Fazem isto contando trechos de livros, dizendo, por 

exemplo, se um determinado livro é engraçado, triste, difícil, se provoca medo... As trocas 

entre as crianças despertam ou intensificam a motivação de ler. Do encontro frequente na 

biblioteca nasce uma comunidade de leitores. 

Segundo Biase et al (2014), o mediador (bibliotecário e educador) deve: 

- “ser um leitor com disponibilidade e experiência suficientes para ajudar as crianças nos seus 

itinerários literários”; 

- “estar ciente da importância da escuta e interação com o público”; 

- “ter conhecimentos relacionados à literatura, conhecer os livros do acervo, bem como a sua 

localização”; 

- “reconhecer a importância da organização cotidiana do acervo, pois isto é o que garantirá 

que as obras serão encontradas”; 

- “ter noções sobre o desenvolvimento das crianças, para discernir sobre que livros indicar ou 

contar para crianças de diferentes faixas etárias”; 

- “ser capaz de selecionar, ler e contar histórias de forma expressiva, envolvendo as crianças”; 

- “ter consciência da responsabilidade de cuidar de um espaço e um acervo públicos”. 

 

5.1 FUNÇÕES DOS MEDIADORES: BIBLIOTECÁRIOS E EDUCADORES 

- “promover ações educativas que tenham como objetivo orientar o público sobre normas e 

comportamentos adequados dentro do espaço da Biblioteca Infantil”; 
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- “incentivar e promover atividades para que as crianças conheçam os critérios de organização 

do acervo, desenvolvendo autonomia para procurar ou descobrir livros que as interessem”; 

- “investir na formação de vínculos que possibilitem à criança reconhecer e tirar proveito da 

experiência literária dos mediadores, sentindo-se à vontade para pedir-lhes sugestões ou 

ajuda”; 

- “acompanhar, respeitando o ritmo das crianças, as leituras ou escolhas de livros”; 

- “sugerir leituras e interferir em escolhas que não considerem adequadas à faixa etária”; 

- “ser capaz de selecionar obras que sustentem o desenvolvimento e deem continuidade à 

trajetória de leitores que busquem se aprofundar em textos mais complexos”; 

- “ensinar o manuseio, incentivar e valorizar o cuidado com os livros”; 

- “cuidar do espaço e orientar o público a fazer o mesmo, o que desenvolve e fortalece os 

vínculos com o espaço, que passa a ser sentido como de todos”. (BIASE et al, 2014) 

 

5.2 FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO BIBLIOTECÁRIO  

- “organizar o acervo de acordo com os critérios técnicos adotados pela instituição e manter 

uma sinalização clara que possibilite ao leitor encontrar os livros procurados ou descobrir 

obras de seu interesse”; 

- “divulgar e dinamizar o acervo, isto é, promover a valorização e o destaque de partes do 

acervo, com a intenção de despertar a curiosidade e o interesse das crianças”; 

- “analisar e selecionar as obras que farão parte do acervo, tarefa essencial para a manutenção 

da sua qualidade e a orientação aos leitores”; 

- “orientar e gerenciar todo o processo de empréstimo e controle de devolução de livros”; 

- “criar e manter espaços que propiciem o diálogo entre os leitores: murais, jornais e blogs 

com dicas de leitura, comentários, cartazes de divulgação e criações”; 
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- “orientar pesquisas, lembrando que a criança precisará ser acompanhada e orientada a usar 

diferentes fontes de informação (enciclopédias, internet, atlas, dicionários, almanaques etc), 

ler, interpretar, identificar e selecionar as informações adequadas, resumir e redigir com suas 

próprias palavras, apresentando suas conclusões”; 

- “escutar e encaminhar para avaliação as demandas da comunidade, sejam sugestões de 

compra para o acervo, sejam reclamações e/ou sugestões relacionadas ao 

atendimento”.(BIASE et al, 2014) 

 

5.3 FUNÇÕES ESPECÍFICAS DO EDUCADOR  

- “planejar e desenvolver as práticas de mediação de leitura”; 

- “sentar em grupos pequenos para ler junto, escutar a leitura das crianças ou contar histórias e 

conversar sobre o que foi lido, estabelecendo relações com outros textos ou com a própria 

vida”; 

- “propiciar a experiência da leitura a dois, principalmente com os mais novos, cujos livros, 

geralmente, aliam o verbal ao visual, despertando a vontade de tocar, folhear, dramatizar etc” 

(BIASE et al, 2014) 
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6 BIBLIOTECAS PARQUE 

 

A primeira Biblioteca Parque inaugurada no Rio foi a de Manguinhos, em 2010, com 

cerca de 25 mil títulos, a BP Manguinhos conta com uma série de atividades e uma 

programação que levou em conta sugestões da comunidade. 

 

Em 2011, o prédio da Biblioteca Pública de Niterói, no Centro, foi inteiramente 

restaurado e inaugurada a primeira BP não inserida numa comunidade. 

 

Em 2012, foi a vez da Rocinha que tem uma cozinha escola e um acervo mais extenso 

relacionado a este tema. 

 

A Biblioteca Parque Estadual, que ocupa desde 2014 o endereço da antiga Biblioteca 

Pública do Estado, na Avenida Presidente Vargas, é atualmente a matriz da rede de BPs do 

Rio.  

Cada Biblioteca Parque que integra a rede estadual, portanto, tem sua própria história, 

suas particularidades em relação às demandas de cada território. No entanto, possuem os 

mesmos princípios norteadores e entendimento sobre o novo paradigma da biblioteca: um 

ambiente ativo de produção literária, cultural e artística. 

 

As BPs contam com um acervo atualizado permanentemente de mais de 400 mil livros 

de ficção e não-ficção, livros de arte, quadrinhos, literatura infanto-juvenil, além de filmes e 

músicas digitalizadas. A programação composta por shows, cinema, colóquios, oficinas, 

laboratórios, cursos e plataformas multimídia de leitura e construção de saberes, faz a ponte 

entre a Educação e a Cultura, definindo o espaço como um ponto de encontro da comunidade 

carioca, acessível, inclusivo, democrático, inovador e comprometido com a educação 

ambiental. 

 

As BPs são uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, sob a gestão do 

Instituto de Desenvolvimento Social (IDG). 

 

O projeto tem como referência as experiências das cidades colombianas de Medelín e 

Bogotá, que apostaram nas bibliotecas e nas políticas de leitura como suporte para a inclusão 

social e forma de impulsionar a qualidade de vida de seus moradores. 
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Constituindo espaços culturais e de convivência que oferecem acesso imediato e fácil 

à informação, realizando atividades culturais e de promoção de leitura nos mais diversos 

suportes, com amplo acesso e grande oferta documental e eletrônica. 

As Bibliotecas Parque promovem momentos de troca e produção de conhecimento, 

lazer e fruição, com o intuito de reforçar a noção de comunidade e convivência, contribuir 

para a diminuição da violência nas áreas em que estão presentes e para a construção de uma 

sociedade democrática, igualitária e aberta a todo tipo de conhecimento. 

 

 

6.1 AS BIBLIOTECAS INFANTIS DAS BIBLIOTECAS PARQUE 

 

 As bibliotecas infantis das Bibliotecas Parque atendem ao público de 0 a 10 anos e são 

espaços de cultura, de conhecimento, de leitura, de formação de leitores e de educação 

literária, espaços abertos a experiências intelectuais, artísticas e estéticas, e, portanto, espaços 

vivos, espaços de encontro, espaços de troca de saberes e de diálogo. 

 Nas bibliotecas infantis das Bibliotecas Parque, a leitura é fundamental na constituição 

do humano têm um papel ainda mais relevante, já que lidam com crianças e podem oferecer a 

elas, desde muito cedo, essa dimensão formadora e libertadora da leitura e, em especial, da 

leitura literária. 

 Por isso, ao pensarmos sobre as bibliotecas infantis das Bibliotecas Parque, nossa 

tarefa é garantir que sejam espaços convidativos e instigantes, cujo acervo, como patrimônio 

de todos, seja socializado. É fundamental que possam expandir-se para além de seu espaço 

físico, abrindo-se para as comunidades em seus entornos, democratizando este patrimônio e 

fazendo com que a leitura seja incorporada às práticas de vida de seus leitores, permitindo 

trocas culturais, e fazendo com que, a partir delas, se criem comunidades leitoras. 

 

6.2 BIBLIOTECA PARQUE DE NITERÓI 

 

A biblioteca foi aberta ao público em 15 de março de 1935, compondo o conjunto 

cívico da Praça da República junto com a Câmara Municipal, o Fórum, o Palácio da Justiça, a 
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Delegacia e o Liceu Nilo Peçanha. Inicialmente, o primeiro andar foi dedicado ao Arquivo do 

Estado e biblioteca universitária e no segundo andar ficava a Academia Fluminense de Letras. 

Posteriormente, o Arquivo foi deslocado para Botafogo e a Academia permanece instalada na 

biblioteca até hoje. O prédio da biblioteca tem 1.500 metros de área e foi tombado pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC). 

Inaugurada em 1935, como Biblioteca Universitária, tem a sua primeira troca de 

identidade em 1960, passando a se chamar Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Anos depois, troca mais uma vez o seu nome, passa a ser chamada Biblioteca Estadual de 

Niterói. Em 2006 tem mais uma vez sua identidade trocada e através de decreto passa a ser 

chamada Biblioteca Pública Estadual Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, para logo depois 

ser nomeada Biblioteca Pública de Niterói. 

Hoje assume o seu papel na Rede de Bibliotecas Parque, recebendo o nome “Parque”. 

Com este importante passo, acreditamos no fortalecimento da instituição, que acompanhará a 

divulgação da Rede, suas ações e programação. 

 A biblioteca passou por algumas reformas e em 2011 foi reaberta e possui um acervo 

de cerca de 40 mil itens, composto por livros, Dvds, Braille, Audiobook, entre outros. O 

funcionamento da biblioteca é de terça a sábado, de 11h até 19h, abrindo normalmente em 

feriado. 

A biblioteca é composta com salas com acervo tematizado, a saber: salas Pensadores, 

Ciências, Multiplicidade, Cultural e Infantil. Na Sala Ciências, temos livros de Pedagogia; 

Enfermagem; Matemática; Física; Química; Biologia; Nutrição; Administração; Publicidade e 

Propaganda; Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia; Folclore; Moda; Serviço Social; 

Jornalismo, entre outros. 

Na Sala Pensadores temos livros sobre Filosofia; Metafísica; Epistemologia; 

Psicologia; Economia; Direito; Linguística; Gramática, entre outros. 

Localizado no Hall da sala Ciências temos livros sobre História e teoria da arte; 

Jardinagem e Paisagismo; Arquitetura. 

No Hall da mapoteca temos, livros sobre religião; História do Cristianismo; 

Denominações cristãs. 
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A Sala Cultural contempla os livros das Literaturas Brasileira, Portuguesa, Americana, 

Francesa, Italiana, Espanhola, entre outras. A Literatura Brasileira está dividida segundo os 

estilos literários: Poesia, Ficção, Crônica, Ensaio, etc 

No corredor da Sala Cultural temos livros sobre Escultura, Cerâmica; Desenho; 

Pintura; Artes gráficas; Fotografia; Moda. 

Na sala Multiplicidade temos Literatura Infanto Juvenil; Música; Cinema; Teatro; 

Esportes; História; Geografia. 

No Hall da Multiplicidade temos as Biografias. 

Na sala Audiovisual temos, Dvds de filmes, musicais, documentários, além de 

partituras. 

No Hall da Audiovisual temos livros sobre Culinária; Astrologia; Espiritismo; Auto-

Ajuda; Enciclopédias e Almanaques. 

Na biblioteca infantil os livros são classificados do 80 ao 89. O acervo da infantil 

possui uma classificação baseado no sistema de classificação criado pelo Instituto Nacional 

do Livro e está classificado da seguinte forma: Livro de imagem (80); Poesia (81); Teatro 

(82); Mais texto que ilustrações (83); Várias ilustrações num livro só, por exemplo, contos, 

fábulas, etc (84); Enciclopédias, dicionários (85); Quadrinhos (86); Histórias humorísticas, 

adivinhações (87); e História com mais ilustrações (88). 

Para se tornar sócio da biblioteca é necessário apresentar Documento de identidade 

com foto, tais como: Carteira de identidade; Carteira de motorista; Carteira de trabalho; 

Carteira de Conselhos; Passaporte; e Comprovante de residência oficial de, pelo menos, 03 

(três) meses, podendo ser: Conta de luz, Conta de água, Conta de telefone. 

Se o leitor for menor de idade, deverá ser preenchido o campo “Tutela” no sistema, 

com a indicação da pessoa autorizada a fazer a inscrição e o empréstimo do leitor – colocar: 

Mãe, Pai, Irmã(o), Avó, etc. Sendo somente ele o autorizado a realizar o empréstimo. 

Menores a partir dos 15 anos já podem realizar o cadastro sem a presença do responsável. 

Se não possuir um comprovante de residência, o usuário deverá trazer um 

comprovante da Associação de Moradores da sua Comunidade, ou em caso de morador em 

situação de rua, trazer uma declaração do abrigo; Ex: Casa Florestan Fernandes. 
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O leitor deverá apresentar a sua carteirinha ou documento oficial com foto junto com o 

material que deseja fazer o empréstimo. Ele poderá levar 02 livros. O prazo de empréstimo 

para livros é de 15 dias, podendo ser renovados por mais 2 (duas) vezes, totalizando 45 dias. 

 

6.2.1 Pesquisa de satisfação dos leitores da Biblioteca Parque de Niterói 

 

Essa pesquisa foi elaborada pela coordenação das Bibliotecas Parque e teve como 

objetivo identificar os aspectos que o leitor considera satisfatório e permite nomear pontos 

fracos e fortes do atendimento oferecido. A pesquisa foi disponibilizada aos leitores de forma 

on-line através de uma ferramenta da web Google Docs, no período de 05 de abril a 5 junho 

de 2016, em equipamento (notebook) no setor de empréstimos, local escolhido por ser o de 

maior fluxo. 

A metodologia de pesquisa utilizada se constituiu na aplicação de um questionário, 

contendo 21 questões. Os dados obtidos nessa pesquisa foram gentilmente fornecidos pela 

Direção da Biblioteca Parque de Niterói e a análise dos dados foi feita por mim. 

 

6.2.2 Análise sobre os resultados 

 

Item 2 da Pesquisa: Nacionalidade 

Com o intuito de atender estrangeiros, estudantes e pessoas com necessidades 

especiais, adquirimos o software BrowseAloud®. Esta ferramenta permite que o conteúdo em 

texto em website ou em “PDF on-line”, possa ser: ouvido através da tecnologia text-to-speech 

(ou texto-para-voz); traduzido em 84 idiomas, sendo que 33 deles estão disponíveis em áudio 

– disponível para website HTTP. 
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Item 3 da Pesquisa: Sexo 

Considerando a predominância feminina em nosso público, buscamos oferecer 

atividades de interesse na programação.  

 

 

Item 4 da Pesquisa: Faixa etária 

Destaca-se em nossa Biblioteca um grande percentual de jovens e adolescentes e para 

atender este público, temos em nossa programação a Roda de Leitura, Bibliofórum e Cursos 

de extensão, além de um acervo que atende necessidades informacionais desta faixa etária. 
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Item 5 da Pesquisa: Escolaridade 

Entendendo a diversidade de escolaridade do nosso público, oferecemos 

oportunidades de formação e aperfeiçoamento através de um acervo composto de várias áreas 

do conhecimento, auxílio tecnológico, atividades como Bibliofórum e Cursos de extensão. 

Além da promoção da Leitura, com a Roda de Leitura, Era uma Vez e o Chá com Poesia. 

 

 

 

Item 6 da Pesquisa: Como você ficou sabendo da existência da Biblioteca Parque? 

Analisando o resultado apresentado, observamos que há necessidade de fortalecer a 

divulgação da Biblioteca Parque de Niterói nas mídias sociais, além de reforçar a visibilidade 

da Instituição na Cidade. 
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Item 7 da Pesquisa: Possui a carteirinha da Biblioteca Parque? 

Diante do fortalecimento da regra que vincula o uso dos serviços da Biblioteca ao 

cadastro na Rede, observa-se um crescimento entre os dados apresentados no ano anterior e os 

atuais. 

 

 

Item 8 da Pesquisa: Quais os serviços que você mais utiliza na Biblioteca Parque? 

Sem dúvida alguma, o empréstimo é o serviço com maior destaque, justificando o fato 

de sermos, originalmente, uma Biblioteca. Em contrapartida, nota-se a relevância do uso da 

internet, exemplificando o advento tecnológico que domina a nossa sociedade. Esse resultado 

nos desafia a buscar, como disseminadores da informação, o equilíbrio entre a leitura e a 

tecnologia. 
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Item 9 da Pesquisa: Como você se informa sobre a programação e os serviços da 

Biblioteca Parque? 

O resultado apresentado justifica o incremento em nossas curtidas do Facebook, 

contudo percebemos a necessidade de foco nas atualizações e manutenção da página, além de 

estarmos em outras redes sociais. 

 

 

Item 10 da Pesquisa: O que você mais procura na programação da Biblioteca Parque? 

Atualmente contamos com uma programação variada, proveniente de parcerias com 

instituições de ensino, editoras e orgãos públicos que trazem uma variedade à nossa 

programação. 



34 

 

 

 

 

Item 11 da Pesquisa: 

O que você busca quando navega na internet? 

O resultado apresentado mostra que os usuários da BPN, buscam, em sua maioria, 

sites de informação, reforçando a ideia que a tecnologia é grande aliada na busca 

informacional. 

 

 

 

 

Item 12 da Pesquisa: Você acompanha a Biblioteca Parque nas redes sociais? 

O resultado apresentado justifica o incremento em nossas curtidas do Facebook, 

contudo percebemos a necessidade de foco nas atualizações e manutenção da página, além de 

estarmos em outras redes sociais. 
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Item 13 da Pesquisa: O que você gosta de ler na Biblioteca Parque? 

De acordo com o planejamento, há perspectiva de compra para o acervo no segundo 

semestre de 2016, o que resultará na atualização de lançamentos e assuntos ainda não 

contemplados, logo atenderemos com mais eficácia os nossos usuários. 
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Item 14 da Pesquisa: Quantos livros por mês você pega emprestado? 

De acordo com o planejamento, há perspectiva de compra para o acervo no segundo 

semestre de 2016, o que resultará na atualização de lançamentos e assuntos ainda não 

contemplados, logo atenderemos com mais eficácia os nossos usuários. 

 

 

 

 

Item 15 da Pesquisa: Como você avalia o espaço físico da Biblioteca Parque? 

Constantemente analisamos as nossas salas e ambientes comuns aos usuários, 

avaliando suas necessidades e readequando a logística dos espaços. Recentemente, 

percebemos a necessidade de aumentarmos a nossa oferta de tomadas, considerando o 

crescimento de usuários com equipamentos próprios. 
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Item 16 da Pesquisa: Como você avalia os serviços da Biblioteca Parque? 

Dividimos o resultado da pesquisa com a nossa equipe de colaboradores, avaliando as 

áreas que necessitam de melhorias.  

 

 

Item 17 da Pesquisa: Como você avalia o acervo (livros e DVDs) da Biblioteca Parque? 

Reforçando o conceito de Rede, implementado pelas Bibliotecas Parque, iniciamos no 

ano de 2015, o empréstimo entre Bibliotecas que incrementou o número de títulos disponíveis 

para o nosso usuário. Há também o planejamento para aquisição de livros para o segundo 

semestre 

. 
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Item 18 da Pesquisa: Como você avalia a programação cultural da Biblioteca Parque? 

Avaliando o resultado da pesquisa, percebemos a necessidade de uma divulgação 

interna mais eficaz, que provoque o interesse dos usuários, acreditamos que com o auxílio do 

banner conseguiremos atingir este objetivo. 

 

 

Item 19 da Pesquisa: Como você avalia a comunicação da Biblioteca Parque? 

Iniciamos no mês de junho a divulgação da BPN através de banner e folheto, com a 

perspectiva de melhoria em nossa comunicação. 
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Item 20 da Pesquisa: Como você avalia o atendimento das (os) funcionários (os) da 

Biblioteca Parque? 

Com reuniões regulares e capacitação da equipe através de treinamentos, visamos um 

melhor atendimento aos nossos usuários. 

 

 

 

Item 21 da Pesquisa: Qual o seu grau de satisfação com a Biblioteca Parque? 

Aprimoramos o nosso atendimento, focando em manter os nossos colaboradores bem 

informados, capacitados em prestar um atendimento de excelência. Revisamos as regras e 

normas de nossa Biblioteca, criamos espaços para públicos específicos, dinamizamos o nosso 

acervo, priorizamos a limpeza e organização, adquirimos parcerias com as Secretarias 

Municipais de Ordem Pública e Parques e jardins que trouxeram segurança e manutenção para 

Praça da República e seus arredores. Tudo isso com a intenção de satisfazer as necessidades 

dos nossos usuários. 
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Por meio da pesquisa, constatou-se que houve um aumento considerável na satisfação 

de nossos leitores. Comparando a pesquisa atual com a realizada no ano anterior, 2015, o 

percentual de satisfação aumentou, porém percebe-se que há alguns pontos que necessitam de 

atenção. Entre eles, a divulgação da programação e o fortalecimento da Biblioteca Parque de 

Niterói na cidade e em municípios próximos. Quando perguntamos aos nossos leitores “Como 

você ficou sabendo da existência da Biblioteca Parque?” A maioria diz saber da BPN através 

dos amigos, o que nos convida a uma reflexão. 

Outro dado a ser analisado é a escolaridade de nossos frequentadores. Percebemos que 

em sua maioria, trata-se de alunos do nível médio e universitários, o que nos leva a pensar em 

ações para incentivar o público escolar do ensino fundamental para a nossa Biblioteca. Desta 

forma, iniciamos um diálogo com o EJA (Educação de Jovens e Adultos) e para atendê-los 

adequamos o horário de nossa programação, agendando uma Roda de Leitura para o dia 29 de 

setembro de 2016. 

Concluímos que há a necessidade de acompanhar constantemente o avanço da biblioteca, 

avaliando os serviços e melhorando o que for preciso para oferecer um local agradável e útil 

para a sociedade. 

 

6.3 BIBLIOTECA INFANTIL DE NITERÓI 

 

A Biblioteca Parque de Niterói tem como propósito ser um espaço de formação de 

leitores. Na biblioteca infantil busca-se por meio dos mais diversos estímulos à linguagem, 

trabalhar o gosto pela leitura e a experiência de ler, através de atividades e oficinas. 

A Biblioteca Infantil é um espaço voltado para atender as crianças da comunidade, 

estudantes de escolas que agendam visita no espaço, sob a supervisão de bibliotecárias e 

educadoras. 
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A instituição defende a ideia de que os estímulos com o livro e a leitura são iniciados 

desde a mais tenra idade, para que a criança pequena possa experimentá-la de forma lúdica, 

estimulante, livre das pressões e cobranças que acontecem no ambiente escolar. 

Na Biblioteca Infantil, o profissional da informação não é somente mediador da 

informação, este tem a função, também, de ser mediador do conhecimento e da leitura. 

Sobre a mediação da leitura, Almeida Junior; Bortolin (2010, p. 210) enfatizam: 

[...] a mediação da leitura em primeiro lugar, por considerar que o ato 

de ler é fundamental para que o processo de apropriação da 

informação ocorra, principalmente, por acreditar no conceito de leitura 

em seu sentido mais amplo (mundo, palavra, imagem, sons etc). 
 

Segundo Almeida Junior; Bortolin (2010, p.215) as características necessárias ao 

bibliotecário-educador são: “competência, comprometimento, dedicação, responsabilidade, e 

curiosidade.”  

Almeida Júnior (2008) ressalta que: 

 

[...] toda ação de interferência – realizada pelo profissional da 

informação – direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular 

ou plural; individual ou coletiva; que propicia a apropriação de 

informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade 

informacional. 
 

A Biblioteca Infantil tem por fim que as crianças interajam com a linguagem a partir 

da literatura infantil, dentre outros gêneros textuais, aumentando sua capacidade de 

comunicação e compreensão de mundo, além do desenvolvimento do gosto pela leitura. 

Trabalha também as práticas ligadas ao uso da biblioteca, iniciando as crianças na utilização 

deste espaço. 

Segundo Paulo Freire (1998): “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, é se 

apropriando desse pensamento que atendemos alguns de nossos usuários na Biblioteca 

Infantil, que não codificam/decodificam a língua escrita. A partir disso, surgiu a necessidade 

de se desenvolver novas estratégias de organização de acervo e atendimento ao público para 

responder às suas demandas e estimulá-las.  
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6.4 ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

 A biblioteca Infantil realiza atividades como Era uma vez, é um projeto de contação de 

história que foi pensado com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura, a valorização dos 

livros, a criatividade, o vínculo das crianças com a biblioteca e estimular a imaginação. 

 

 

 

 

 

 

Atividade Era uma vez 

 O Conta e Cria que foi pensado a fim de que as crianças possam representar mais 

facilmente o seu cotidiano, construindo assim um vocabulário para compreensão e expressão 

de ideias, contação e criação de novas histórias e personagens. 

 

  

 

 

 

 

Atividade do Conta e Cria 
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 E o Conhecendo o autor, visando o conhecimento dos autores e seu papel enquanto 

sujeitos históricos, o projeto pretende fazer com que as crianças que frequentam a Biblioteca 

de Niterói conheçam os autores e suas obras. A aproximação da criança com o autor visa 

incentivar o hábito pela leitura e escrita. 

 A atividade Conta e cria é realizada por mim, que sou auxiliar de biblioteca e pela 

educadora da Biblioteca, aos sábados, ocorrendo quinzenalmente. Ao realizar a atividade 

convido as crianças presentes no espaço infantil para iniciar a contando uma história, que 

sempre tem relação com o tema que é trabalhado na rede de Bibliotecas Parque, por exemplo: 

no mês de junho trabalhamos o tema Meio Ambiente e utilizamos livros sobre esta temática. 

Após a contação da história início a parte prática da atividade que consiste na construção de 

personagens e objetos relacionados com a história contada, são atividades desenvolvidas pela 

nossa equipe que atua junto aos frequentadores da nossa biblioteca e alunos da comunidade 

escolar, fazendo com que a biblioteca interaja de forma dinâmica com os pequenos leitores. 

 

 Segue abaixo o relatório das atividades desempenhadas no mês de Junho pela 

biblioteca infantil: 

DAT

A 

NOME DA ESCOLA Nº DE 

ALUNO

S 

ATIVIDADE 

04/6/1

6 

Público espontâneo 04 Conta e cria (Mundinho de Paz) 

08/6/1

6 

CEBRIC 30 Semana do meio ambiente:Palestra/vídeo / 

visita guiada 

09/6/1

6 

Smirna 26 Semana do meio ambiente:Palestra/vídeo / 

visita guiada 

15/6/1

6 

Público espontâneo 04 Era uma vez (O curupira e os animais da 

natureza) 

18/6/1

6 

Público espontâneo 03 Conta e cria (planeta colorido ) 

22/6/1

6 

Geração nova 50 Contação, visita, atividade 

23/6/1

6 

Smirna 17 Vídeo ,visita, atividade 

29/6/1

6 

Público espontâneo 05 Era uma vez 
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 Podemos notar que o público espontâneo infantil da BPN é um pouco tímido, pois as 

crianças dependem de adultos que as levem até a biblioteca. E também é importante salientar 

que não é permitida a entrada de menores desacompanhados na biblioteca. Por isso, a 

presença marcante no relatório se dá pelos agendamentos com escolas, que para agendar uma 

visita à biblioteca enviam um e-mail para o setor Educativo da BPN. O desafio da biblioteca é 

atrair mais famílias para que a frequência dos pequenos leitores possa aumentar em nossas 

atividades. 

A biblioteca já promoveu uma atividade chamada “Família faz história”, em que a 

família construía uma história a partir de elementos que ficavam dentro de uma caixa, esses 

elementos eram palavras ou imagens. E a partir disso a família inventaria uma história usando 

as palavras ou imagens escolhidas. Essa atividade tinha como objetivo principal unir pais e 

filhos num processo de criação de histórias. Essa atividade foi realizada em agosto de 2015 na 

biblioteca infantil. E durante essa atividade, percebemos que podemos fazer a mediação de 

leitura mas o incentivo maior vem da família, vem dos pais.  

Como ratifica (MACHADO; SANDRONI, 1987, p. 11); “Se deve ser um hábito, a 

leitura deve começar a ser sugerida ao indivíduo o mais cedo possível. Por isso, a casa, a 

família, os pais são os primeiros incentivos à criança...” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 É nosso propósito a permanente melhoria das práticas de formação de leitores, pois a 

experiência da leitura, para permanecer na vida de cada sujeito, deverá ultrapassar o âmbito 

escolar e ser cultivada por toda a vida, em especial no seio familiar. 

 Em uma biblioteca infantil as coleções do acervo necessitam de um cuidado maior em 

seu desenvolvimento, o bibliotecário precisa, juntamente com os profissionais da educação, 

elaborar um ambiente que desperte o prazer da leitura e torne a biblioteca em um lugar lúdico.  

 A realização de atividades como contação de história, oficinas educativas, 

dramatização são importantes para o estímulo da participação da criança no ambiente da 

biblioteca, e com isso, torná-lo em um usuário frequente. 

 A nossa contribuição social na biblioteca infantil é estimular o gosto pela leitura, e que 

esta aconteça de forma reflexiva, para que os pequenos construam seus entendimentos de si e 

do mundo a partir das histórias contadas. 
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ANEXO A – FICHA DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

 

Coordenação do Educativo 

Ficha de Planejamento de Atividade 

Atividade: Conta e cria 

Data: 

Tema: Meio Ambiente ( Um mundinho de paz ) 

O livro fala da paz e seu significado que foi espalhado pelo mundo para que todos entendam 

que ela está mais perto do que imaginamos. 

Material: Livro, prato de papelão, lápis de cor, tinta, palito de picolé, cola. 

Faixa etária: 3 a 10 anos 

Nº de participantes: 

Tempo de duração: 1:00h 

Mediador: Kátia, Jamile 

Desenvolvimento: 

Abertura: Apresentar as crianças presentes, um globo terrestre, fazendo perguntas como: - 

Quem conhece este objeto? 

- O que ele representa? 

Fazer a exposição de livros sobre planetas, chamando a atenção deles para o nosso planeta 

terra e a conservação dele. Colocar as crianças sentadas em roda para a contação, chamar a 

atenção das crianças para o significado da paz e a importância dela para a preservação do 

meio ambiente. 

Iniciar a atividade de recorte e colagem para construção de um mundo imaginário. 

- Fechamento: 

Exposição dos trabalhos concluídos. Observações/Avaliação 
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ANEXO B – FICHA DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE 

 

Coordenação do Educativo 

Ficha de Planejamento de Atividade 

Atividade: Conta e cria 

Data: 

Tema: Meio Ambiente ( O planeta colorido ) 

O livro vai nos levar a um mundo em que todas as cores se combinam para dar origem a uma 

diversidade de bichos e flores que podem fazer parte do nosso ambiente, se ele for bem 

cuidado. 

Material: Papéis coloridos, material reciclável, lápis de cor, tinta, palito de picolé, cola penas, 

algodão. 

Faixa etária: 3 a 10 anos 

Nº de participantes: 

Tempo de duração: 1:00h 

Mediador: Kátia, Jamile 

Desenvolvimento: 

Abertura: 

Apresentar o livro, pedir que as crianças observem a capa. 

- Que cores foram usadas nesta capa? 

- Que figuras estão desenhadas na capa do livro? 

- Esse livro conta a história de que ou quem? 

Colocar as crianças sentadas em roda para a contação,chamando a atenção deles para os 

abusos que são cometidos por nós em relação ao ambiente em que estamos inseridos. 

- Fechamento: 

Exposição dos trabalhos concluídos. Observações/Avaliação 
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ANEXO C –  IMAGENS DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação do Era uma Vez (Facebook da Biblioteca Parque de Niterói- Julho 2016) 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação do Conta e cria (Facebook da Biblioteca Parque de Niterói- Julho 2016) 
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ANEXO D –  PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Pesquisa de Satisfação 

BIBLIOTECA PARQUE DE NITERÓI 

*Obrigatório 

DATA DA PESQUISA *Data 

1. RESIDÊNCIA *Indique a Cidade e o Bairro onde mora. 

2. NACIONALIDADE * 

BRASILEIRO 

ESTRANGEIRO 

Se for estrangeiro, indicar qual o país? 

3. SEXO * 

MASCULINO 

FEMININO 

Outro: 

4. FAIXA ETÁRIA * 

8 - 11 ANOS 

12 - 17 ANOS 

18 - 29 ANOS 

30 - 49 ANOS 

50 - 59 ANOS 

ACIMA DE 60 ANOS 

5. ESCOLARIDADE * 

ENSINO FUNDAMENTAL 
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ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Outro: 

6. COMO VOCÊ FICOU SABENDO DA EXISTÊNCIA DA BIBLIOTECA PARQUE? * 

AMIGOS 

FAMILIARES 

ESCOLA 

IGREJA 

JORNAIS 

RÁDIO 

TELEVISÃO 

REDES SOCIAIS 

NEWSLLETER 

MALA DIRETA 

IMPRESSOS (CARTAZES, FOLDERS ETC.) 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

PLACAS DE RUA 

Outro: 

7. POSSUI A CARTEIRINHA DA BIBLIOTECA PARQUE? * 

SIM 

NÃO 
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8. QUAIS OS SERVIÇOS QUE VOCÊ MAIS UTILIZA NA BIBLIOTECA PARQUE? 

*Responda mais de uma questão se desejar 

EMPRÉSTIMO DE LIVROS 

CONSULTA DE ACERVO (LIVROS E DVDS) 

INTERNET 

DVDTECA 

SALAS 

LABORATÓRIOS 

TEATRO 

CINEMA 

CAFÉ LITERÁRIO 

BALCÃO CIDADÃO 

Outro: 

9. COMO VOCÊ SE INFORMA SOBRE A PROGRAMAÇÃO E OS SERVIÇOS DA 

BIBLIOTECA PARQUE? *Responda mais de uma questão se desejar 

REDE SOCIAL 

JORNAIS 

NEWSLETTER 

MALA DIRETA 

IMPRESSOS (FOLDERS, CARTAZES, ETC.) 

TELEFONE 

Outro: 

10. O QUE VOCÊ MAIS PROCURA NA PROGRAMAÇÃO DA BIBLIOTECA PARQUE? 

*Responda mais de uma questão se desejar  

CURSOS E OFICINAS 
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TEATRO 

CINEMA 

SHOWS 

EXPOSIÇÕES 

SEMINÁRIOS E PALESTRAS 

LANÇAMENTO LITERÁRIO 

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS 

Outro: 

11. O QUE VOCÊ BUSCA QUANDO NAVEGA NA INTERNET? *Responda mais de uma 

questão se desejar 

SITES INFORMATIVOS 

SITES DE RELACIONAMENTOS 

SITES DE PESQUISAS ESCOLARES 

REDES SOCIAIS 

JOGOS 

Outro: 

12. VOCÊ ACOMPANHA A BIBLIOTECA PARQUE NAS REDES SOCIAIS? * 

SIM 

NÃO 

QUAL? *Responda mais de uma questão se desejar 

FACEBOOK 

INSTAGRAM 

YOUTUBE 

Outro: 
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13. O QUE VOCÊ GOSTA DE LER NA BIBLIOTECA PARQUE? *Responda mais de uma 

questão se desejar 

REVISTAS 

JORNAIS 

LIVROS 

TEXTOS NA INTERNET 

ENCICLOPÉDIAS E DICIONÁRIOS 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS/MANGÁS 

Outro: 

14. QUANTOS LIVROS POR MÊS VOCÊ PEGA EMPRESTADO? * 

NENHUM 

DE 1 A 2 LIVROS 

DE 3 A 6 LIVROS 

MAIS DE 6 LIVROS 

15. COMO VOCÊ AVALIA O ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA PARQUE? 

ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

SALAS 

MOBILIÁRIO 

LIMPEZA 

SINALIZAÇÃO 

CONSERVAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

16. COMO VOCÊ AVALIA OS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA PARQUE? 
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ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

DVDTECA 

TEATRO 

CINEMA 

INTERNET LIVRE 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA INFANTIL 

EDUCATIVO 

BALCÃO CIDADÃO 

CAFÉ LITERÁRIO 

17. COMO VOCÊ AVALIA O ACERVO (LIVROS E DVDS) DA BIBLIOTECA 

PARQUE? ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

VARIEDADE 

QUALIDADE 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

18. COMO VOCÊ AVALIA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA BIBLIOTECA 

PARQUE? ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

QUALIDADE 

DIVERSIDADE 

TEMÁTICA 

19. COMO VOCÊ AVALIA A COMUNICAÇÃO DA BIBLIOTECA PARQUE? 

ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

REDES SOCIAIS 
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NEWSLETTER 

MALA DIRETA 

IMPRESSOS (CARTAZES, FOLDERS ETC) 

FALECONOSCO 

TELEFONE 

20. COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO DAS (OS) FUNCIONÁRIAS (OS) DA 

BIBLIOTECA PARQUE? ÓTIMO/BOM/REGULAR/RUIM/NÃO SEI AVALIAR 

DVDTECA  

INTERNET LIVRE 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA INFANTIL 

BALCÃO CIDADÃO  

LIMPEZA 

SEGURANÇA 

21. QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM A BIBLIOTECA PARQUE? * 

MUITO SATISFEITO 

SATISFEITO 

INSATISFEITO 

MUITO INSATISFEITO 

N

Ã

O

 

S

E

I

 

A

V

A

L

I

A


