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RESUMO  
 

O presente trabalho aborda o tema Letramento informacional na biblioteca escolar. 
Este, primeiramente se baseia fazendo um apanhado histórico sobre como, quando 
e onde, as bibliotecas escolares começaram a ser implantadas no Brasil. Aborda a 
importância da biblioteca escolar para o incentivo à leitura e ao letramento 
informacional e de como esta é capaz de formar cidadãos leitores, além de 
desempenhar sua função social na escola. Faz uma comparação entre alfabetização 
e letramento, evidenciando suas principais características e sua suma importância 
para toda uma sociedade. Explica o papel essencial do bibliotecário para que haja 
um despertar de interesse pela leitura nos alunos, e de como este profissional 
passou a ser imprescindível no âmbito educacional, devido a grande massa 
informacional e ao seu principal objetivo, que é a formação de alunos-leitores, 
criando uma visão de que a leitura também é lazer e que ao mesmo tempo 
desempenha a função de disseminar saberes de todo o mundo. Aponta a 
importância do profissional bibliotecário para ajudar no desenvolvimento do 
letramento informacional nos alunos, mas que este deve trabalhar conjuntamente 
com outros funcionários da escola, para que haja um maior desempenho intelectual 
e seja exercido um trabalho de qualidade e que obtenha sucesso. Explica a 
importância da leitura para o aprimoramento da escrita e para o exercício da 
cidadania. Desperta através da lei 12.244/10 a esperança de que haverá os 
profissionais adequados na biblioteca e com a construção de bibliotecas em todas 
as escolas, independente de serem públicas ou privadas. Evidencia a necessidade 
de programas de incentivo à leitura, a falta de investimento nas bibliotecas por parte 
dos governos, e a desvalorização da leitura na grande massa populacional.  
   
  
PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar. Letramento informacional. Alfabetização. 
Bibliotecário.  Leitura. Escrita. Função social. Cidadania. Alunos.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT  
 
 
 
This paper discusses the informational literacy theme in the school library. The first is 
based on making a historical overview on how, when and where school libraries 
began to be implemented in Brazil. Discusses the importance of the school library to 
encourage reading and information literacy and how it is able to form readers 
citizens, in addition to performing its social function in school. Makes a comparison 
between teach to read and to write and competence in reading and writing: be able to 
read, understand and interpret. Showing its main characteristics and its great 
importance for the whole society. Explains the essential role of the librarian so that 
there is an awakening of interest in reading among students, and how this 
professional has become essential in the education sector due to large informational 
mass and to its main objective, which is the training of students-readers creating a 
view that reading is also leisure and at the same time performs the function of 
spreading knowledge of the world. Points out the importance of the librarian to help in 
the development of information literacy in students, but this should work together with 
other school staff, so there is a greater intellectual performance and is exercised 
quality work and get success. Explains the importance of reading for writing 
improvement and citizenship. Awake by law 12,244/10 the hope that there will be 
appropriate professionals in the library and the construction of libraries in all schools, 
whether they are public or private. It highlights the need for encouraging reading 
programs, the lack of investment in libraries by governments, and the devaluation of 
reading in large population mass. 
 
 
KEYWORDS : School library . Information literacy . Literacy. Librarian. Reading. 
Writing. Social role. Citizenship. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao enfrentar os problemas que a rede pública de ensino possui, surge uma 

iniciativa para a realização de ações que visam o reconhecimento de que a leitura é 

imprescindível para alunos que querem ingressar numa Universidade ou ter 

qualificação suficiente para a conquista do primeiro emprego. 

 No entanto, pressupõe-se que bibliotecas escolares não propiciam uma base 

adequada para realização de tais estudos e aprimoramento dos alunos. 

Geralmente, as bibliotecas escolares não possuem o profissional adequado, no 

caso o bibliotecário. E como um dos principais pontos negativos, a biblioteca é 

vista, ainda, pelos alunos como um lugar de castigo, ou um lugar que é chato, para 

onde vão para realizar as enfadonhas tarefas escolares.    

Por este motivo faz-se necessário o incentivo da leitura, mas para isso é 

importante a união dos professores com os bibliotecários, para que haja a busca 

por informação e posteriormente aprimoramento da escrita. O que 

consequentemente trará benefícios para a aprendizagem do aluno e para o seu 

letramento informacional. 

Escolheu-se realizar este estudo devido à escassez de trabalhos 

monográficos ligados ao assunto “letramento informacional”, trazendo para a nossa 

realidade cotidiana a óbvia necessidade de atestar problemas reais que a carência 

da leitura e a desvalorização das bibliotecas como um ambiente de estudos e 

constante aprendizagem podem acarretar. 

Nas últimas décadas as políticas públicas para a área de educação vêm 

buscando uma maior valorização da biblioteca e do profissional da informação, 

sendo imprescindível o incentivo dos educadores e de profissionais bibliotecários 

para que ocorra o reconhecimento da importância da leitura no desenvolvimento 

integral dos alunos.  

Uma das últimas ações foi a promulgação da Lei 12.244/10 que dispõe sobre 

a universalização das bibliotecas em todo o país, ou seja, a Lei promulga a criação 

de bibliotecas em todas as escolas públicas e privadas no Brasil. A lei entrou em 

vigor no dia 24 de maio de 2010 que foi a data de sua publicação, no entanto, 



11 

 

todas as instituições de ensino terão o prazo de dez anos para efetuar a criação da 

biblioteca e de seu acervo, respeitando a profissão do bibliotecário. 

Tal problema foi escolhido, devido a uma experiência particular, quando 

convivi com alunos do ensino médio de um colégio público e vivenciei diversos 

problemas que afetam o desenvolvimento intelectual dos alunos e os impediram de 

adquirir cada vez mais conhecimento. A escassez de bibliotecas e de um acervo 

que seja adequado aos alunos, dificulta não só a aprendizagem, mas 

principalmente o desenvolvimento de uma leitura e o aprimoramento da escrita. 

Tais empecilhos foram percebidos ao decorrer dos anos, através da 

observação e troca de experiências com alunos da rede pública. Pressupõe-se que 

quem estuda em escolas públicas no Ensino Fundamental e Ensino Médio das 

redes estaduais e municipais são alunos oriundos das classes populares que 

necessitam de uma escola que seja capaz de desenvolver, de forma dinâmica e 

criativa, todas as competências disciplinares, destacando-se a leitura, por ser ela o 

esteio para se desencadear uma aproximação virtuosa e prazerosa com os 

estudos. 

“A leitura e a escrita são muito importantes para que as pessoas exerçam 

seus direitos, possam trabalhar e participar da sociedade com cidadania, se 

informar e aprender coisas novas ao longo de toda a vida”. (BRASIL, 2006, p. 05). 

Atualmente, sabe-se que as bibliotecas escolares possuem diversos 

problemas, sendo imprescindível atentar para a falta de investimentos e 

reconhecimento da importância da área de biblioteconomia para a sociedade.  

Segundo dados da revista Nova Escola (maio, 2003, p. 8). “Menos de 27% (Vinte e 

Sete por Cento) das Escolas de Ensino Fundamental e 81%(Oitenta e um por 

cento) das escolas de Ensino Médio tem uma Biblioteca ou sala de leitura. E que 

os jovens que frequentam regularmente esse espaço tem desempenho de 20% 

(Vinte por Cento) superior em classe”.   

No entanto, há um fato que é importante ser ressaltado: sem leitura não há 

um aprimoramento da escrita, portanto o homem não desenvolve o seu saber, e 

consequentemente não alcança uma qualidade de vida adequada. O baixo grau de 
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desenvolvimento dessas habilidades cria impeditivos à participação plena do 

cidadão na sociedade, como por exemplo: impactos no desenvolvimento de sua 

formação profissional.  

Em vista do exposto, as questões-problema que orientam esta pesquisa são: 

De que forma a biblioteca escolar pode contribuir para o letramento informacional 

de seus alunos? Como o profissional bibliotecário deve atuar para realizar de forma 

eficaz ações voltadas para o letramento informacional? Ou, de que forma as ações 

de leitura contribuem para letramento informacional? 

Para responder as questões acima traçamos os seguintes objetivos: 

  Contextualizar a evolução das bibliotecas escolares no Brasil.  

 Discutir a importância do acesso à informação e à leitura para o 

desenvolvimento social e humano; 

 Verificar de que forma a biblioteca vem realizando o letramento 

informacional de seus alunos. 

São referenciais teóricos para essa pesquisa os estudos de Bernadete 

Campello (2005, 2009), pois esta autora contribuiu com as discussões sobre o que é 

e qual a importância do letramento informacional e, nos ajudaram a entender o seu 

conceito e a tamanha importância que representa para os alunos de qualquer etapa 

de ensino, mostrando-nos que “letrar” não só traz benefícios intelectuais, mas 

também sociais e culturais. 

Além da Bernadete Campello, também foram muito importantes para a 

pesquisa: Alexandre Shigunov Neto (2008) e Luiz Antônio Gonçalves da Silva (2008) 

autores que me deram base para desenvolver o estudo sobre o histórico da 

biblioteca escolar. Além de Elisandra Lorenzoni Leiria ([2013?]), Waldeck Carneiro 

da Silva (2005), Manoel Bergström Lourenço Filho (ano) e Raquel Bernadete 

Machado (2010) que abordam toda a problematização que abrange a biblioteca 

escolar.  
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 Em termos metodológicos a presente pesquisa se caracteriza com uma 

pesquisa qualitativa de caráter exploratório, pautada em revisão de literatura sobre 

as questões aqui levantadas. 

Em termos estruturais, o presente TCC foi organizado em três capítulos. A 

saber. No primeiro capítulo apresento a temática, contextualizo meu objeto de 

estudo e apresento os objetivos da pesquisa. No segundo capítulo, apresento o 

histórico da biblioteca escolar, sua principal função, a importância do profissional 

bibliotecário na escola, tendo como uma das suas funções de educador. Aborda a 

questão da função social que a biblioteca exerce; além de ser essencial para a 

formação de leitores. No terceiro capítulo, apresento o tema letramento 

informacional e exemplifico e descrevo um marco teórico sobre a diferença da 

alfabetização para o letramento. Explico a importância da leitura para o exercício da 

cidadania e para uma maior facilidade quanto à compreensão dos deveres e direitos 

que possuímos dentro de uma sociedade. Abordo a questão da influência positiva ou 

negativa que a biblioteca escolar pode realizar quanto ao desenvolvimento do 

letramento informacional. 
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2 HISTÓRICO SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR 

A história da biblioteca escolar se inicia nos colégios religiosos, devido aos 

Jesuítas que aqui chegaram, primeiramente no estado da Bahia, por volta de 1549, 

chefiados por Manuel da Nóbrega com o intuito de catequizar índios e instruir os 

colonos (MORAES, 2006). 

 

A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a 
Coroa de Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado 
emergente. Os dois pretendem expandir o mundo, defender as novas 
fronteiras, somar forças, integrar interesses leigos e cristãos, 
organizar o trabalho no Novo Mundo pela força da unidade lei-rei-fé 
(RAYMUNDO, 1998, p. 43). 

 

Por este motivo, é correto afirmar que a igreja foi quem estimulou a biblioteca 

escolar a se desenvolver junto com o processo educativo. De acordo com Serafim 

Leite (1942, p. 144), através de seus estudos sobre o período colonial brasileiro, 

especialmente das Companhias de Jesus instaladas no Brasil, explica que esta 

ordem religiosa foi imprescindível para a educação neste período, pois “a Igreja foi à 

única educadora do Brasil até o fim do século XVIII, representadas por todas as 

organizações religiosas do clero secular e do clero regular, que possuíam casas no 

Brasil”. 

Segundo Azevedo (1976), a atuação dos jesuítas na colônia brasileira pode 

ser dividida em duas fases diferentes: a primeira fase, considerando o primeiro 

século de atuação dos padres jesuítas, foi a de adaptação e construção de seu 

trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes dos brancos; já a 

segunda fase, no segundo século de atuação dos jesuítas, foi de grande 

desenvolvimento e extensão do sistema educacional implantado no primeiro 

período. 

Primeiramente, as bibliotecas escolares foram sendo construídas nos colégios 

jesuítas, sendo o primeiro fundado pelo padre Manuel da Nóbrega e seus 

companheiros da Companhia de Jesus na Bahia, em agosto de 1549, onde ficou 

conhecido como a primeira “escola de ler e escrever” brasileira. E posteriormente 

nas outras capitanias do Brasil. No entanto, os colégios jesuítas não foram os únicos 

a utilizar a biblioteca escolar como espaço de desenvolvimento de atividades 

didáticas. No século XVII, outras ordens religiosas também começaram a chegar e a 
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construir seus colégios e a desenvolver o acervo das bibliotecas escolares visando 

atender adequadamente às necessidades educacionais dos seus alunos, na sua 

maioria filhos dos colonizadores brancos.  

O padre Manuel da Nóbrega organizou o plano de estudos dos colégios em 

duas fases: a primeira englobava o ensinamento dos estudos elementares, além de 

ser constituída pelo aprendizado português, tinha o ensinamento da doutrina cristã e 

da alfabetização. Já na segunda fase, o aluno teria que escolher a opção do ensino 

profissionalizante ou ensino secundário, de acordo com suas aptidões expostas ao 

longo do ensino elementar. Para os alunos que mais se destacassem nos estudos 

de gramática latina, como prêmio recebiam uma viagem de estudos para os colégios 

de Coimbra em Portugal ou na Espanha. 

 

De acordo com Carvalho Silva (2010, p. 23-24):  
 

Podem ser destacadas, além dos jesuítas, as ordens dos 
franciscanos, beneditinos e carmelitas, que chegaram já em meados 
do século XVII (ou mesmo que tenham seus registros atestados a 
partir desse século). A prova de que outras ordens forneceram suas 
contribuições está nos seus métodos de estudos. Os franciscanos, 
por exemplo, agregaram métodos de valores experimentais das 
ciências, valorizando os estudos de ideais franceses, representados, 
sobretudo pela idéia da ilustração, enquanto os métodos jesuíticos 
eram essencialmente escolásticos 
 

As bibliotecas escolares de instituições religiosas desenvolviam o seu acervo 

de acordo com seus métodos e voltado mais para uma atuação de ideologia 

teológico-científica. É necessário apontar para o fato de que onde as escolas e 

juntamente as bibliotecas se localizavam, eram em pontos estratégicos e muitas 

vezes em capitanias específicas do Brasil. 

Com relação às bibliotecas jesuíticas as localidades que mais se destacaram 

foram: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pernambuco (Olinda e 

Recife) e Pará. Já nas bibliotecas dos franciscanos, as que mais se destacaram 

estavam centradas em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Olinda. As da ordem 

beneditina tiveram suas instalações no eixo Rio de Janeiro-São Paulo (LEITE, 

1942). 

As causas da expulsão dos jesuítas do Brasil podem ser políticas e 

ideológicas, devido a Companhia de Jesus tornar-se um empecilho aos interesses 
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do Estado Colonial, e principalmente por ser detentora de grande poder econômico, 

o que era cobiçado pela Coroa portuguesa; e educacional – as transformações 

sociais como consequência do movimento Iluminista e dos princípios liberais exigiam 

à formação de um novo homem, o homem burguês, o comerciante, e não mais o 

homem cristão, pois traziam novos ideais e filosofia de vida. 

Para Teixeira Soares (1961), as reformas elaboradas pelo Marquês de 

Pombal, em seu mandato como Ministro, tinham como objetivo a transformação e 

adaptação da sociedade portuguesa aos movimentos sociais, econômicos e políticos 

que estavam ocorrendo na Europa do século XVIII. 

Nesse processo de expulsão dos jesuítas e de formulação das reformas de 

Pombal, culminou nas reformas educacionais brasileiras que apresentam como 

característica marcante a total destruição e substituição das antigas metodologias 

educacionais pelas novas. No entanto, Ribeiro aponta a grande importância dos 

jesuítas para a iniciação da educação básica brasileira. Sendo assim, a  

[...] vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da 
história da educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais 
longa dessa história, e, certamente a mais importante pelo vulto da 
obra realizada e, sobretudo, pelas conseqüências que dela 
resultaram para nossa cultura e civilização (RIBEIRO, 1998, p. 28). 

Através das reformas de Pombal surgiu uma nova maneira de instruir e 

principalmente uma nova forma de ensino: as aulas régias. No entanto, é válido 

ressaltar que nas escolas religiosas do século XVIII e XIX o foco não era no aluno, 

pois este era visto como um receptor passivo, que tinha que reproduzir o que 

aprendia na cartilha e nos manuais. Os livros permitidos a serem consultados eram 

ligados ao catecismo e voltados para a instrução e conversão ao cristianismo.  

Sobre a Companhia de Jesus, esta teve suas atividades suspensas na 

Colônia brasileira a partir de 1759, com o Decreto-lei de 3 de setembro de 1759 

promulgado pelo Rei D. José. Com a promulgação da lei, o Ministro de Estado, 

Marquês de Pombal, baniu de Portugal e de suas Colônias, incluindo o Brasil, a 

Companhia de Jesus, apoderando-se de todos os seus bens materiais e financeiros 

para a Coroa Portuguesa. Quando houve a assinatura do decreto por Pombal, havia 

no Brasil 670 membros da Companhia de Jesus, incluindo noviços e estudantes, no 

entanto, foram repatriados para Portugal 417, permanecendo no Brasil 253 
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membros, dentre eles noviços que foram obrigados a deixarem a ordem religiosa 

mesmo sem terem sido ordenados padres. 

A ordem dos jesuítas foi indispensável para a criação e instalação das 

bibliotecas nos colégios jesuítas. Os colégios podiam ter sua localidade tanto nas 

províncias, quanto nos lugares ou aldeias mais distantes. E mesmo desta forma, 

havia a necessidade de instalar uma “livraria” (como a biblioteca era chamada 

naquele período). A importância dos livros foi bastante ressaltada devido à finalidade 

de auxiliar no desenvolvimento de suas atividades de catequisar índios, na 

assistência religiosa e no ensino dos colonos. Referindo-se às casas ou colégios 

jesuítas, Serafim Leite explica: “Não havia aldeia, por mais recuada que fosse na 

profundeza dos sertões e rios, que a não iluminasse ao menos uma estante de 

livros”(204, t. IV, p. 113). 

Quanto à criação do acervo, os primeiros livros foram trazidos pelos próprios 

jesuítas em sua bagagem. O núcleo do Colégio da Bahia, a mais importante de 

todas as livrarias e iniciada em 1549, foram os livros trazidos por Nóbrega. (LEITE, 

2004, t. V, p.216). Os livros também eram enviados pela Europa, inclusive pelo rei 

de Portugal e pelos superiores da igreja católica a pedidos dos padres. 

Os recursos destinados à aquisição de livros também eram retirados dos 

rendimentos do colégio. Em alguns colégios, as boticas vendiam medicamentos para 

a população rica e em 1732 foi determinado que uma parte dessa renda obtida 

poderia ser voltada para a compra de livros. Serafim Leite considera que os livros 

adquiridos com essa renda eram destinados não só as próprias boticas, mas 

também à livraria dos colégios. (LEITE, 2004, T. IV, p. 113). Além de ser ampliada 

também através de doações de particulares. 

Quanto ao ensino primário gratuito, “D. Pedro I ao outorgar a Constituição em 

1824 garantiu a instrução primária gratuita a todos os cidadãos brasileiros. A partir 

de 1827 foram criadas as primeiras escolas primárias” (MILANESI, 1986, p. 45 - 

46). Como resultado disso inicia-se no Brasil, na metade do século XIX, a 

discussão sobre a necessidade de bibliotecas apropriadas às escolas (VÁLIO, 

1990). 

O final do século XIX e o início do século XX trouxeram importantes e 
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definitivas alterações comportamentais e conceituais que acarretaram em reflexões 

à cerca da educação. Estas reflexões desenvolveram novas formas de entender e 

praticar o ensino. Uma das formas é conhecida como a tradicional, na qual a 

habilidade repetitiva era valorizada, sendo os alunos visto como “recipientes 

vazios” à espera de determinados conteúdos. E a biblioteca escolar era vista como 

um depósito de livros, com a única função de reproduzir a mesma ação repressora 

que era exercida em sala de aula.  

Segundo Santos (1989) nas décadas de 1960 e 1970 a biblioteca escolar teve 

suas características básicas alteradas, mas continuou sendo vista como um lugar 

pouco atraente, chato e desinteressante. A sociedade passava por transformações e 

suas interpretações quanto ao educando foram se modificando, trazendo diferentes 

necessidades educacionais que foram incorporadas ao ensino. E desta forma 

também chegaram à biblioteca escolar novas percepções e preocupações diante do 

ensino. 

Para as classes populares o acesso aos livros e à leitura de forma eficaz 

ainda não havia sido democratizado em nosso meio, embora seja evidente, e é 

importante afirmar, que houve um aumento significativo de ações que buscavam a 

melhoria da educação, como o manifesto dos educadores de 1959, em defesa da 

escola pública, e as campanhas de alfabetização, como as lideradas por Paulo 

Freire no nordeste. No entanto, o Estado foi omisso em prover o acesso ao livro e à 

leitura, pois claramente nunca teve o objetivo de formar cidadãos plenamente 

letrados, capazes de olhar criticamente a realidade que os cerca, pois temiam (e 

ainda temem) que houvesse retaliações sobre as suas decisões.  

Embora visualizando toda essa necessidade de aprimoramento para trazer 

melhorias de vida para a população, os poderes públicos não têm como objetivo 

maior, investir o suficiente em serviços voltados para a educação e saúde. Quanto 

mais para os serviços das bibliotecas em geral, que muitas vezes não são 

valorizados, pois são desconhecidos pela maioria dos cidadãos porque não estão 

cientes de sua importância e sequer lhes são dadas oportunidades de conhecê-los.  

 Sendo assim, pode-se dizer que, as bibliotecas no Brasil, tanto as escolares 

como as públicas, se caracterizam como de qualidade duvidosa, estando sempre a 



19 

 

mercê da boa vontade dos governantes, pois, infelizmente, ainda não houve uma 

política de Estado que as colocasse como uma prioridade. 

Silva (1986) esclarece que: 

A “crise da leitura” com índices baixíssimos de qualidade de leitura 
não é um problema somente de nosso século XX e XXI. Ela vem 
sendo produzida desde o período colonial, em paralelo com a 
reprodução do analfabetismo, com a falta de bibliotecas bem 
estruturadas nas escolas e com a inexistência de políticas concretas, 
menos utópicas, para a popularização da leitura e do livro (SILVA, 
1986, p. 21).  

Para Válio (1990), ao decorrer dos anos o conceito de biblioteca escolar 

modificou-se e tornou-se questão obrigatória em eventos que discutem a educação, 

o currículo e a leitura. Para o autor a biblioteca escolar é uma faceta de toda 

atividade escolar e o bibliotecário é tanto um professor (entendido aqui como aquele 

que ensina e educa), quanto um apoio a todo corpo discente e docente, auxiliando-

os em sua formação e nas busca por conhecimentos.  

Apesar do esforço em superar sua condição de miséria, é perceptível que a 

situação das bibliotecas nas escolas pouco mudou. De acordo com Vianna, 

Carvalho e Silva (1999, p. 20) palavras como “inoperantes, precárias, fechadas, 

órgãos sem vida” e outras descrevem a qualificação dada pela literatura levantada 

no estudo das autoras. Esta realidade, em geral, refere-se às bibliotecas de escolas 

públicas. No entanto, em muitos casos, as escolas particulares não investem 

recursos na biblioteca, classificando-a como um depósito de livros e materiais.  

Polke (1973, p. 68) afirma que: 

O ensino do uso da biblioteca e de seus serviços a estudantes, 
apesar de sua importância não deveria ser considerada a única 
função educativa da biblioteca escolar. A conjugação de esforços 
entre professores e bibliotecários gera programas onde o papel 
educativo da biblioteca se revela em múltiplas facetas: motivação 
para estudo de unidades diversas, fixação da aprendizagem em 
outras, aprofundamento de estudos independentes, etc. Outro 
exemplo de função educativa da biblioteca: tomar conhecimento das 
pesquisas em curso, tendências, métodos e materiais educacionais. 

 

Portanto, a visão retroativa de que a única função da biblioteca é de 
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recebimento de informações, necessita ser dissolvida evidenciando, assim, a 

importância daqueles que possuem conhecimento sobre o real valor da biblioteca 

para toda uma sociedade; devendo ser disseminada como um ambiente de múltiplas 

facetas e que dispõem de materiais que podem evoluir o conhecimento do ser 

humano, desenvolvendo um convívio social, onde no mesmo ambiente pode haver 

indivíduos de culturas distintas, tornando-se assim, um ambiente propício a troca de 

experiências. 

A seguir uma abordagem sobre a importância da biblioteca escolar na 

formação do leitor e como esta pode influenciar na sua vida social, intelectual e 

cultural. Aponta-se também para a necessidade da interação professor-bibliotecário 

de maneira a despertar no aluno o anseio pela leitura e o saber.  

 

2.1  A BIBLIOTECA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DO LEITOR 

A escola possui o dever de promover a interação da criança através de 

diversas atividades, e entre elas está a leitura coletiva, como a “hora do conto”, e 

as oficinas literárias. No entanto, sabemos que na nossa sociedade esta não é a 

realidade, pois nem todas as escolas públicas possuem bibliotecas, ou quando as 

têm, não possuem um bibliotecário que assuma a função.  Algumas têm Salas de 

Leitura, nas quais muito se empenham os professores para promover essas 

atividades, mas a biblioteca escolar, com a diversidade de seu acervo, é o espaço 

mais adequado para tais práticas. 

Segundo Santos (1989), o objetivo da biblioteca escolar é incentivar e 

disseminar o gosto pela leitura das crianças e adolescentes, através de diversos 

tipos de material, podendo ser bibliográfico e não-bibliográfico, devendo ser 

organizado e integrado de tal maneira que corresponda aos interesses da 

instituição a que pertence. A autora também ressalta a importância da biblioteca 

escolar: “a biblioteca escolar é a base sobre a qual se edificam todas as outras 

bibliotecas gerais ou especializadas”. Sendo que “o usuário de biblioteca escolar 

está mais motivado e capacitado a utilizar, no futuro, as bibliotecas, a fim de 

desenvolver sua vida intelectual, cultural e profissional” (SANTOS, 1989, p. 104) 
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Na teoria a biblioteca escolar é essencial para o desenvolvimento intelectual 

dos alunos, mas na prática observa-se o pouco interesse por parte destes por não 

terem desenvolvido o hábito da leitura quando crianças. No entanto, sabe-se que a 

culpa não é deles, pois nem sempre o professor leva os seus alunos a conhecerem 

o acervo da biblioteca, e isso quando a escola possui uma biblioteca. E quando não 

há um incentivo e nem tentativa de disseminar a visão de que há livros 

interessantes, de acordo com a faixa etária e que desperte na criança ou no 

adolescente mais vontade de buscar outras leituras, elas tornarão um hábito a não-

leitura de livros.  

Contudo, é necessário ressaltar que a leitura não se restringe somente ao 

desenvolvimento intelectual, pois ler também traz prazer e lazer. Portanto quando se 

quer introduzir alguém no mundo da leitura é importante disponibilizar livros que 

interessem ao indivíduo, que tragam algum significado, ou que esteja relacionado à 

sua realidade ou até mesmo livros que despertem a imaginação através de suas 

histórias e não somente livros didáticos. 

Tendo em vista o pouco investimento dos governos em políticas públicas que 

estimulem a valorização dos livros, da leitura e da importância da informação para 

todo ser humano. Magda Soares (1999) evidencia que a adequada ação em prol da 

leitura é aquela que “conduz eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no 

contexto social e às atitudes e valores próprios de um leitor que se quer formar” 

(SOARES, 1999, p. 47).  

Os investimentos que são feitos em educação já não são suficientes para se 

obter uma qualidade de ensino, imagine para investir em bibliotecas, quando se vive 

em um país que não valoriza a educação. Portanto, as bibliotecas são o espelho do 

descaso histórico dos governos com a educação pública no Brasil, que não investe e 

não disponibiliza uma boa estrutura (física e material) nas escolas visando o 

desenvolvimento de estudos e a formação de seus cidadãos. Com uma população 

mais educada e bem informada, a sociedade civil torna-se mais poderosa e crítica, 

desvelando as contradições que as ideologias dominantes procuram esconder. 

Por isso, durante toda a história das bibliotecas não existiu uma continuidade 

de seus serviços, já que a informação, até hoje, é uma grande ameaça aos 

governantes. A comunicação de massa manipula as pessoas tornando-as 
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marionetes num sistema de imposição de regras. Indo na direção do pensamento de 

Silva (1993), “[...] acredito que a tomada de consciência sobre a verdadeira gênese 

da crise da leitura no Brasil seja um primeiro passo para sua superação e 

transformação” (SILVA, 1993, p.37). 

“O êxito na aprendizagem de novos conhecimentos (conteúdos) deve-se, sem 

dúvida, a uma predisposição, a uma motivação, a um interesse em aprender que 

não é dado pelo conteúdo, mas pela forma de aprender” (GADOTTI, 1987, p. 106). 

No ensino público são poucas as bibliotecas e a maioria não conta com o 

profissional bibliotecário, o que dificulta mais ainda os incentivos à leitura e a boa 

escrita. E quando há bibliotecas escolares, o seu uso quase não acontece, sendo 

esta vista como um depósito de livros localizado num ponto pouco visível da escola, 

e à margem do processo de ensino-aprendizagem (QUEIROZ, 1985). 

De acordo com Nóbrega (1995):  

Bibliotecas em eterna penumbra, em constante silêncio (o real e o 
figurado), livros encadernados de marrom austero, presos às 
estantes arranha-céu, completamente inalcançáveis. Lombadas 
milimetricamente etiquetadas, num virar de costas para o leitor, 
escondendo as entranhas do acervo, seu verdadeiro tesouro. Um 
lugar sem conflito. Um espaço de ausências. Uma arca fechada. 

 

Côrrea e Souza (2004, p. 73) ressaltam: 

A necessidade de uma parceria educador/bibliotecário através, de 
um trabalho conjunto, visando o fortalecimento da biblioteca escolar 
e a construção de novos caminhos para esta importante instituição, 
fica também evidenciada na declaração encontrada no Manifesto da 
UNESCO sobre as bibliotecas escolares: ‘está comprovado que 
quando bibliotecários e professores trabalham em conjunto, os 
estudantes alcançam níveis mais elevados de literacia, leitura, 
aprendizagem, resolução de problemas e competências no domínio 
das tecnologias de informação e comunicação. ’ Uma parceria, 
entretanto, não se constrói da noite para o dia. Historicamente não se 
reconhece, no Brasil, uma unidade entre educadores e bibliotecários, 
e talvez esta seja uma das principais causas do abandono a que 
estão confinadas as bibliotecas escolares. Por outro lado, a 
construção desta parceria parece ser possível através de um 
trabalho a longo prazo, com início na base formativa destes 
profissionais, isto é, dentro das universidades. 

 

Desta forma, a biblioteca inserida no processo educativo, pode servir como 
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um suporte à programas educacionais, integrando-se à escola e tornando a 

aprendizagem mais dinâmica e interessante para todos que estão inseridos no 

âmbito educacional.  

Segundo Antunes (1987, p. 62) “o professor, é especialmente aquele que 

assume as primeiras séries do primeiro grau, não desenvolve na sua formação, o 

hábito de frequência à biblioteca”. A postura do professor é analisada, pois os seus 

alunos o vêem como um exemplo a ser seguido, portanto é absolutamente 

necessário que o docente frequente o espaço da biblioteca na rotina da escola. Mas, 

como observa Santos (1973, p. 147):  

Do ponto de vista pedagógico, a biblioteca escolar não alcançou 
ainda o seu lugar ao sol. Ainda não foi incorporada às atenções 
primordiais do corpo docente [...] A maioria dos professores jamais 
pôs os pés na biblioteca de sua escola, nem a ela acompanhou seus 
alunos, aproveitando o horário da biblioteca para repousar ou tomar 
um café na sala dos professores. 

Para Silva (2004, apud SILVA, 2004, p. 16) “os professores não conhecem os 

acervos existentes nas bibliotecas e nem orientam os alunos no que tange ao uso 

objetivo dos seus serviços”. O fato de não haver esse interesse por parte dos 

educadores afeta diretamente ao desenvolvimento intelectual dos alunos, pois 

concluem o Ensino Médio sem o hábito da leitura, o que posteriormente ocasionará 

em maiores dificuldades ao ingressarem no meio acadêmico ou até mesmo no 

ambiente de trabalho. 

Garcia (1992, p. 31), afirma que os educadores devem “[...] praticar a leitura, 

capacitando o leitor a desenvolver o gosto pela leitura, de modo que venha a tornar 

um hábito, que, consequentemente aprimorará a escrita”. O que importa para a área 

de Biblioteconomia é o fato de que o hábito da leitura desenvolve uma escrita mais 

elaborada, no entanto, “fica no ar" a questão: como incentivar a leitura nos alunos? 

Como as bibliotecas escolares podem despertar nos cidadãos o interesse pelo 

acesso à informação e à leitura? E a pergunta final: Como a biblioteca escolar pode 

formar um leitor?  

Para que uma escola juntamente com a biblioteca possa formar um leitor é 

necessário políticas e planejamento. Primeiramente, trabalhar em conjunto: o 

professor e bibliotecário é essencial. Dentro do conteúdo programático de cada série 
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ou etapa escolar, pode ser decisivo para a formação dos alunos como leitores, um 

planejamento em que envolva visitas à biblioteca constantemente é fundamental. 

Por este motivo há uma necessidade de tornar idas à biblioteca como rotina de 

estudos, ou seja, utilizar alguns dias da semana ao longo do ano, para a turma 

poder ter mais contato com a biblioteca e seu acervo. E desta forma desenvolver 

interesse pelos livros e seus conteúdos; apropriando-se deles não só como 

ferramenta para o ensino e aprendizagem, mas também como lazer. Pois, a leitura 

sem o compromisso didático é o melhor caminho para aproximar a criança do livro. 

[...] Como se, [...] o papel da escola se limitasse, em todo lado e 
sempre, à aprendizagem das técnicas, à obrigatoriedade de 
comentar, e impedisse o acesso direto aos livros devido à proibição 
do prazer de ler. Parece estar estabelecido, desde os princípios dos 
tempos, e em todas as latitudes, que o prazer não pode fazer parte 
dos programas escolares e que o conhecimento só pode ser fruto de 
um sofrimento aceite. [...] A escola não pode ser um local de prazer, 
já que este supõe uma boa dose de gratuidade (PENNAC, 2001, p. 
28, 65, 71. 75) 

Os professores, segundo Teixeira e Rosa (1987 apud SILVA, [2013 ou 2014], 

não paginado), “geralmente impõem um tema sem considerarem os interesses e 

qualificações intelectuais do aluno bem como a disponibilidade de recursos 

disponíveis”. 

Para despertar o interesse nos alunos pela leitura, deve-se primeiramente 

apresentar uma biblioteca atrativa e que chame a atenção dos alunos pelo seu 

acervo adequado e não só voltado para a didática, mas com literatura infantil, e 

livros que não remetam somente a conteúdos das aulas, mas que auxiliem no 

desenvolvimento dos alunos; livros que incentivem a imaginação, a criatividade; 

histórias que as crianças gostem de ler e, assim, queiram sempre voltar à  biblioteca. 

Sem perceber, os alunos ao fazerem leituras estarão aprimorando a sua escrita, 

desenvolvendo seu pensamento crítico e desenvolvendo o seu letramento. 

Segundo Oliveira, Moreno & Cruz (1999, p. 48): “As bibliotecas escolares são 

reconhecidas como o lugar ideal para a realização de pesquisa escolar, muito 

embora suas deficiências qualitativas e quantitativas relativas ao acervo impeçam 

que elas se tornem centros polarizadores do ensino/ aprendizagem”. 

O aluno que convive num ambiente escolar onde há incentivo à leitura e 

recebimento de constantes informações, futuramente será o cidadão que busca mais 
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instrução e, estar informado sobre o que acontece à sua volta e o que o fará 

desenvolver mais capacidades. E a cada vez mais obtendo mais conhecimento, 

devido ao seu costume de necessitar buscar informação e instrução.  

Andrade (2003) relata que uma pesquisa realizada pela Universidade de 

Denver, nos Estados Unidos [1990?] observou que os estudantes de escolas que 

mantêm programas de bibliotecas eficientes aprendem mais e obtêm melhores 

resultados do que alunos de escolas com bibliotecas deficientes. 

Através do hábito da leitura, o homem pode tomar consciência das suas 

necessidades (auto educar-se), promovendo a sua transformação e a do mundo, 

pois “em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, 

interpretação e ‘re-escrita’ do lido” (FREIRE, 2005, p. 21). 

Para Lourenço Filho (1946, p. 4) ”ensino e biblioteca não se excluem, 

completam-se. Uma escola sem biblioteca é instrumento imperfeito. A biblioteca sem 

ensino, ou seja, sem tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por 

seu lado, instrumento vago e incerto”. Geralmente as bibliotecas escolares não 

desenvolvem um marketing que a tornem atrativa; em sua maioria são obsoletas e 

ocupam lugares de difícil acesso, o que inibe a sua procura por parte dos 

professores e alunos. As bibliotecas deveriam ficar situadas na entrada das escolas, 

como seu “cartão de visita”, instigando a todos a buscar o conhecimento e o 

desenvolvimento escolar. 

Para Amato e Garcia (1989, p.12) que usaram como definição da biblioteca, 

“centro de leitura e orientação de estudos de alunos e ex-alunos e de consulta e 

estudos de docentes e demais servidores da escola” e seus objetivos são:  

Ampliar conhecimentos, visto ser uma fonte cultural; - Colocar à 
disposição dos alunos um ambiente que favoreça a formação e 
desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa; - Oferecer aos 
professores o material necessário à implementação de seus 
trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos escolares; - 
Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de 
recursos, quanto à complementação do ensino-aprendizado, dentro 
dosprincípios exigidos pela moderna pedagogia; - Proporcionar aos 
professores e alunos condições de constante atualização e de 
conhecimentos, em todas as áreas do saber; - Conscientizar os 
alunos de que a biblioteca é uma fonte segura e atualizada de 
informações; - Estimular nos alunos o hábito de freqüência a outras 
bibliotecas em busca de informação e/ ou lazer; - Integrar-se com 
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outras bibliotecas, proporcionando: intercâmbios culturais, 
recreativos e de informações (AMATO; GARCIA, 1999, p.12-13). 

Ainda para as mesmas autoras a biblioteca apresenta-se como: 

Ambiente carregado de motivações é o local por excelência onde a 
criança aprende a gostar a ler, a se auto-expressar, a se educar. [...] 
Além de incentivar a leitura, a biblioteca não pode descuidar da 
criação do hábito da freqüência voluntária, da pesquisa individual. 
(AMATO; GARCIA, 1999, p.14-15). 

 Um dos motivos para que os alunos se interessem a ir buscar informações na 

biblioteca, é quando o professor exige pesquisas e desta forma, de acordo com 

Teixeira e Rosa (1987 apud SILVA, [2013 ou 2014], não paginado):  

O domínio de habilidades que permitam ao educando encontrar a 
informação desejada e aplicá-la na solução de problemas deveria ser 
o marco norteador do processo de ensino-aprendizagem em 
qualquer de seus níveis. Dessa forma se estaria ensejando ao 
educando adquirir, transferir e avaliar conhecimentos para que, com 
maior facilidade e prazer, aprenda a resolver problemas, 
desenvolvendo sua capacidade de reflexão, atingindo com o 
exercício de sua capacidade crítica e criadora, o espírito científico – 
fator decisivo na condução de pesquisas  

Segundo Milanesi (1986) a pesquisa pode ser o passo inicial para uma ação 

educativa. Através do tempo utilizado para realizar a pesquisa, a biblioteca escolar 

tem a possibilidade de educar, preparar e iniciar os estudantes na busca pelas 

informações com o intuito de capacitá-los a usufruir de outras bibliotecas ou 

sistemas de informação, em outras etapas de sua vida.  

Esta tarefa essencial necessita, principalmente, da integração do trabalho e 

os objetivos do professor. É ele quem, na maioria das vezes, irá definir não só o que 

deverá ser pesquisado, mas principalmente o que será feito com o resultado da 

pesquisa. A finalidade e a utilização da pesquisa concorrem de forma significativa 

para que o estudante acredite na tarefa e se envolva em sua execução, evitando 

que se limite a cópias. Portanto é fundamental a postura do professor diante da 

tarefa de pesquisa escolar demonstrando-lhe clara importância e sentido tanto para 

solicitar, orientar, acompanhar e avaliar. 
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2.2 FUNÇÃO SOCIAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

A função da biblioteca escolar vai além da disponibilização de livros. Ela é um 

centro de informações educativo, onde está inserido muito do que se sabe sobre o 

conhecimento humano. Ela impulsiona o hábito da leitura e instrui como se fazer 

pesquisa, além de ser um centro de aquisição de informações para o exercício da 

cultura.  

A função social da biblioteca ocorre quando ela está ligada diretamente à 

prática de leitura na vida de um indivíduo. Mas para essa prática ser constante é 

necessário que haja incentivos desde a infância. Conforme (CARVALHO, 1989, p. 

194): "É na infância que se adquire o hábito de ler; é na criança que estão todas as 

potencialidades e disponibilidades para o prazer da leitura. E é evidente também que 

se torna necessário abrir para a criança as janelas desse mundo maravilhoso... mas 

é preciso saber fazê-lo”. 

Portanto, sabe-se que é imprescindível oferecer meios para que a criança 

tenha constante contato com o mundo da leitura e pesquisa. Para que esta além de 

conviver de forma que busque mais saberes, também possa influenciar de maneira 

positiva outras crianças. A escola é responsável por disseminar informação e educar 

aos alunos. Mas muito mais do que essa função, a escola tornou-se responsável 

quanto à preparação da criança para viver em sociedade, através do 

desenvolvimento intelectual, do convívio social com outros alunos, e também pelo 

estímulo que lhe é oferecido quanto à leitura e disponibilização de informações que 

geram conhecimento.  

De acordo com Ávila (1971, p. 81) “A leitura é o meio mais eficiente de 

enriquecimento e desenvolvimento da personalidade: é um passaporte para a vida e 

para a sociedade”. Por este motivo, a biblioteca escolar deve ser considerada pelos 

integrantes de uma sociedade, como o instrumento mais apropriado para apoiar e 

desenvolver as atividades de incentivo à leitura dentro do ambiente educacional. 

Compor e gerir o acervo da biblioteca, além de planejar ações, como projetos 

de leitura, é papel do bibliotecário. Assim, como afirmam Rache e Varvakis (2006, 

p.137):  
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Percebe-se que os serviços é que vão conferir à biblioteca sua 
dinâmica, sua capacidade de transpor a métrica e estabilidade de 
seus acervos, permitindo a concretização da sua função social. 
Essa função social pede uma relação constante entre o que se 
pode chamar de corpus da biblioteca, suportes documentais, 
pessoal, informação, conhecimento, cultura e público utilizador. 

 

De acordo com Cesarino (2007, p. 11) as “[...] bibliotecas são instituições 

muito antigas que sobrevivem há anos, adaptando-se às diversas mudanças 

políticas, sociais e tecnológicas. Essa sobrevivência, por si só, já é suficiente para 

provar que cabe à biblioteca uma função muito importante na sociedade”, que é a 

função de servir a comunidade, oferecendo-lhes informação, cultura e lazer. 

Ao longo da história, as bibliotecas tinham funções básicas como a seleção, 

conservação, organização e disponibilização das informações, no entanto, a 

biblioteca atual incorporou novas funções, para que haja um aprimoramento dos 

serviços oferecidos. Através da difusão de conhecimento, surge uma busca pela 

produção de um bem social. 

Sabendo que o verdadeiro papel de uma biblioteca é sempre atender da 

melhor maneira possível aos usuários, neste caso, alunos, deve-se ter consciência 

que o objetivo maior é de sanar os interesses informacionais dos alunos, sem fazer 

qualquer distinção de raça, religião, crença, classe social, nacionalidade, etc., pois 

desta forma, a biblioteca pode despertar uma conscientização das pessoas sobre 

sua participação social. 

A função social da biblioteca é além de propiciar acesso à informação, criar 

condições para disseminar conhecimento e transformar-se num espaço de 

convivência. Este espaço de encontro promove uma interação social, além de 

fomentar a leitura e de estimular o desenvolvimento intelectual, cultural e artístico 

dos alunos.  

Mas deve-se atentar para o fato de que ao propiciar todo esse estímulo, o 

principal quesito a ser lembrado é que há uma necessidade de disponibilizar 

materiais que são de interesse dos alunos, pois o que vivenciamos na atualidade é a 

forma como leitores de alguma forma se afastam dos livros e da leitura. Conforme 

Alçada e Magalhães (1993 apud Machado, 2012, p. 63) “forçar crianças e jovens a 



29 

 

lerem obras de que não gostam pode ser a maneira mais eficaz de lhes barrar o 

caminho”.  

Portanto, a biblioteca escolar, ao contrário dos outros recintos da escola, é 

parecida com o pátio/recreio, pois é um espaço gratuito e que respeita o individual, 

ou seja, visita quem quer. As suas estantes contêm fantasia, imaginação e pode 

transportar o leitor para outros tempos, outras culturas, outros modos de agir e 

pensar, etc.  

Segundo Nina (2008, p.136) “A biblioteca instrui e deleita, pelo que deve 

compensar desigualdades, funciona como núcleo de dinamização cultural e, acima 

de tudo, desenvolver competências de leitura, cumprindo assim, a sua função social, 

cultural e pedagógica”. 

O próximo ponto a ser apresentado é sobre a questão do letramento 

informacional. O que é, como surgiu e qual a sua importância para as pessoas. 

Através de muita pesquisa houve a possibilidade de inteirar sobre este assunto que 

ainda não tem muita repercussão e estudos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3 O QUE É LETRAMENTO INFORMACIONAL? 

Segundo a Associação Americana de Bibliotecários Escolares (AASL, 2000), 

o termo letramento informacional designa habilidades individuais relativas ao 

reconhecimento da necessidade, localização, avaliação e uso efetivo da informação. 

Esse documento enfatiza a função educativa que cabe ao bibliotecário. No caso da 

biblioteca escolar, este documento aponta uma série de habilidades que o aluno 

deve possuir para fazer o uso corretamente da informação. 

Através de uma discussão sobre o conceito, ficou definido pela Associação 

Americana de Biblioteconomia – ALA (1989, p. 1 apud Santos e Fialho, [ca. 2010], p. 

9). 

Para possuir letramento informacional, uma pessoa deve ser capaz 
de reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a 
habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação [...] 
Resumindo, as pessoas que possuem letramento informacional são 
aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como aprender, 
pois sabem como o conhecimento é organizado, como encontrar a 
informação e como usá-la de modo que outras pessoas aprendam a 
partir dela.  

O letramento informacional acontece por etapas. Ao longo do tempo, o 

indivíduo que é letrado informacionalmente adquire uma nova forma de recepção da 

informação. Esta passa a ser processada em etapas como a análise, interpretação e 

uso. Assim, se transformando posteriormente em conhecimento.  

No Brasil, o assunto letramento informacional ainda está no estágio inicial das 

pesquisas, o que mostra que existem poucos trabalhos na área. No entanto, nos 

últimos anos tem ocorrido a disseminação do letramento informacional na 

Biblioteconomia e Ciência da Informação, devido a forte procura por parte dos 

bibliotecários de reforçarem a sua função educativa. Embora seja uma função 

voltada para os bibliotecários instruírem, o letramento informacional em todo o seu 

conjunto de habilidades é primordial para qualquer indivíduo, independente da sua 

escolaridade ou classe social.  

O movimento do letramento informacional surgiu no Brasil por meio dos 

estudos de bibliotecários brasileiros preocupados como os “estudos de usuários” 

(MELO; ARAÚJO, 2007). Eles obtiveram maior visibilidade nos anos 2000 a partir de 
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publicações do Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar (GEBE), da Escola de 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, sobretudo da 

professora Bernadete Campello. 

Não havia consenso entre os autores sobre a tradução do termo no Brasil. No 

entanto, ele foi inicialmente traduzido como competência informacional no ano de 

2002 por Campello (2003), desta forma, o termo teve ampla aceitação pelos 

pesquisadores brasileiros, que o utilizaram em seus estudos. Entretanto, a própria 

Campello (2009) evoluiu as suas pesquisas e chegou à outra definição que, segundo 

a pesquisadora, é mais adequada ao contexto da educação, chamando-o de 

letramento informacional. 

A ideia foi formada com base na teoria do letramento proveniente da área de 

Educação, desenvolvida por Magda Soares. Nessa concepção, ser letrado é muito 

mais do que saber ler e escrever, mas é desenvolver uma visão ampla e aberta do 

mundo, além de possuir competência para a crítica e interpretação de diversas 

informações. Gasque (2012) também utiliza o termo em sua pesquisa, trazendo em 

seu recente livro com uma estrutura teórica e conceitual do tema. 

Segundo Campello (2009b, p. 35-36) 

Há, entre os autores, concordância sobre a necessidade de se 
desenvolverem habilidades informacionais: a) nos cidadãos de 
maneira geral, para possibilitar sua inclusão digital (SILVA et al, 
2005), b) nos bibliotecários (CAMPELLO; ABREU, 2005) e c) nos 
professores de ensino fundamental como mediadores do processo 
de transferência de informação (BELLUZZO, 2004). Esses autores 
percebem que é necessário buscar entender a questão numa 
perspectiva brasileira (CAMPELLO, 2003; MELO; ARAÚJO, 2007) e, 
nesse sentido, alguns autores têm buscado verificar a presença de 
habilidades informacionais em documentos de políticas educacionais, 
como nos PCNs (CAMPELLO, 2006) e nos itens de avaliação do 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (MELO; ARAÚJO, 2007). 

Campello explica que existem alguns autores que acreditam ser necessária a 

implementação dos processos de letramento informacional, ainda na educação 

básica. No entanto, deverá haver um esforço coletivo para ser posto em prática, 

conforme explicado por Gasque e Tescarolo (2007 apud Campello, 2009, p. 36),   

O principal problema para a implementação desse processo 
verdadeiramente emancipatório com certeza é a visão que discrimina 
a responsabilidade pelo letramento informacional à classe 
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bibliotecária. Ora, nenhum esforço social de formação, como 
condição de emancipação de seus cidadãos, será eficaz se não tiver 
seus fundamentos fincados na educação básica, de caráter 
universal, que constitui responsabilidade do conjunto dos atores da 
escola – professores, coordenadores, assessores, orientadores e 
bibliotecários –, em um esforço de mediação formativa que deve ser 
sistematizado no Projeto Político Pedagógico e operacionalizado na 
matriz curricular da educação básica.  

Quando o letramento informacional é aplicado na biblioteca escolar, 

consequentemente permite desenvolver nos leitores e usuários aptidão quanto à 

busca da informação que é adequada para satisfazer a sua necessidade 

informacional. Se esse processo for aplicado nos primeiros anos do ensino básico e 

se perpetuado ao longo dos anos, o aluno possuirá uma formação letrada, não só 

com capacidade para buscar a informação, mas também para avaliar o seu uso de 

forma eficiente. 

Quando um leitor é chamado de competente ou letrado, ele apresenta alguns 

comportamentos como:  

• Sabe como e onde buscar textos de acordo com as suas expectativas, seus 

interesses ou necessidades informacionais;  

• Tem interesse em adquirir livros frequentemente;  

• Conhece os locais onde os livros e materiais de leitura estão 

disponibilizados, sejam em bibliotecas, livrarias, arquivos, entre outros;  

• Frequenta espaços mediadores de leitura;  

• Orienta-se facilmente nas estantes, sem a necessidade de pedir ajuda 

quanto à busca daquilo que lhe interessa; 

 • Segue as orientações de leitura oferecidas pelo autor;  

• É capaz de avaliar novos textos, posicionando-se critica e criativamente 

diante deles; 

 • Troca opiniões e informações com outros leitores a respeito do que foi lido;  

• É receptivo a novos textos que não confirmem seu horizonte de 

expectativas;  
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• Amplia seu horizonte de expectativas e sua visão de mundo a cada leitura. 

(AGUIAR, 1996) 

Conforme Becker e Grosch (2008) letramento : 

Não se trata, portanto, de ser alfabetizado, saber ler e escrever, ato 
adquirido “mecanicamente”. Mas, sim, de saber que a leitura e a 
escrita trazem conseqüências sociais, políticas, culturais, 
econômicas, cognitivas e lingüísticas para o grupo social ou para o 
indivíduo que aprende a usá-las. É fazer relações com as leituras já 
realizadas, é avaliar criticamente a informação, é ser aprendiz 
independente, é aprender a aprender e buscar aprendizado sempre 

(BECKER; GROSCH, 2008, p. 36). 

Portanto, o objetivo do letramento é fazer com que os alunos passem do nível 

de ler apenas suas leituras comuns, cotidianas e obrigatórias, para leituras que lhes 

tragam satisfação, desta forma propiciando uma experiência de liberdade, felicidade 

e encantamento para que haja sempre um interesse futuro na busca por leitura.  

Atualmente há poucos leitores no Brasil, e quando vamos abordar o 

letramento, ainda torna a pesquisa mais restritiva ainda, devido à questão de que 

quem é alfabetizado nem sempre é letrado. Portanto,  

Transformar o Brasil em um país de leitores não é tarefa fácil, 
sobretudo no contexto da sociedade da informação, no qual novos 
suportes informacionais direcionam as políticas não apenas para as 
práticas leitoras e para a alfabetização cidadã, mas principalmente 
para o domínio das novas tecnologias, muitas vezes distantes da 
formação do cidadão leitor e apenas instrumentalizadoras de 
habilidades primárias que têm como objetivo incluir o cidadão nessa 
sociedade (ROSA; ODDONE, 2006, p.183). 

Desta forma, as bibliotecas são as organizações onde este conhecimento 

muitas vezes está guardado, porém, nem sempre socializado. Segundo informações 

do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, realizado pelo Instituto Paulo 

Montenegro, em 2011/2012:  

 

[...]Os resultados mostram que durante os últimos 10 anos houve 
uma redução do analfabetismo absoluto e da alfabetização 
rudimentar e um incremento do nível básico de habilidades de leitura, 
escrita e matemática. No entanto, a proporção dos que atingem um 
nível pleno de habilidades manteve-se praticamente inalterada, em 
torno de 25%. [...] Esses resultados evidenciam que o Brasil já 
avançou, principalmente nos níveis iniciais do alfabetismo, mas não 
conseguiu progressos visíveis no alcance do pleno domínio de 
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habilidades que são hoje condição imprescindível para a inserção 
plena na sociedade letrada.  
 

 

Atualmente, muito se questiona sobre as práticas de leitura devido à 

quantidade de informações e tecnologias existentes. A todo instante e em todos os 

lugares a leitura se faz presente. Exemplo disso: nas placas de trânsito, nos 

supermercados, nos bancos, etc. O indivíduo que não sabe ler terá diversas 

dificuldades, uma vez que para realizar diversas ações há a necessidade de saber 

ler. 

Logo, com o advento das tecnologias, o indivíduo necessita de um mínimo de 

leitura para saber utilizar máquinas, aparelhos modernos e instrumentos 

tecnológicos, que são frutos desse século. Precisa também ter noção de como 

utilizar a diversidade de autoatendimentos, principalmente os que são disponíveis 

nos bancos. Para fazer uso desses equipamentos é necessário saber ler e 

compreender o que os sistemas indicam. 

Portanto, existe a necessidade de se fazer a “leitura do mundo”, onde em 

cada lugar os indivíduos aprendem a lidar com as informações que são passadas 

através da oralidade, da escrita ou até mesmo passadas de pessoas para pessoas. 

Pois o que vivenciamos e observamos no dia-a-dia é de como a cultura e o convívio 

social influenciam no letramento. Supostamente, quando se vive em um meio de 

pessoas letradas, o indivíduo tem mais oportunidades de adquirir o letramento 

também.   

 

3.1 ALFABETIZAÇÃO X LETRAMENTO 

 

Primeiramente, há a necessidade de distinguir um conceito do outro. 

Definições que aparecem no novo dicionário Aurélio (1975 apud Soares, 1999, p.  

analfabetismo: estado ou condição de analfabeto; analfabeto: que não conhece o 

alfabeto; que não sabe ler e escrever a(n) + alfabeto. 

 Nas palavras analfabetismo e analfabeto aparece o prefixo a(n)-: Analfabeto 

é aquele que é privado do alfabeto, a que falta o alfabeto, ou seja, aquele que não 

conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever. 
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Em analfabetismo, o substantivo, aparece ainda com o sufixo -ismo: a palavra 

significa um modo de proceder como analfabeto, ou seja: analfabetismo é um 

estado, uma condição, o modo de proceder daquele que é analfabeto. 

Alfabetizar: ensinar a ler e a escrever. 

Alfabetização é a ação de alfabetizar, de tornar "alfabeto". 

 

É no campo semântico dessas palavras que conhecemos bem - 

analfabetismo, analfabeto, alfabetização, alfabetizar - que surge a palavra 

letramento. Afinal, como surgiu essa palavra e o que quer ela dizer? 

Conhecemos as palavras letrado e iletrado:  

Letrado: versado em letras, erudito; iletrado: que não tem conhecimentos 

literários; uma pessoa letrada = uma pessoa erudita, versada em letras (letras 

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

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

O sentido de letrado e iletrado não está relacionado com o sentido da palavra 

letramento. A palavra letramento ainda não se encontra no dicionário, porque foi 

introduzida muito recentemente na língua portuguesa. A palavra letramento é uma 

tradução para o Português da palavra inglesa literacy; desta forma, os dicionários 

definem essa palavra como: 

 literacy = the condition of being literate 

Traduzindo a definição acima, literacy é "a condição de ser letrado" - dando à 

palavra "letrado" sentido diferente daquele que vem tendo em português. Em inglês, 

o sentido de literate é: literate: educated; especially able to read and write (educado; 

especificamente, que tem a habilidade de ler e escrever)  

Literate é, pois, o adjetivo que caracteriza uma pessoa que domina a leitura e 

a escrita, e literacy é definido como estado ou condição daquele que é literate, 

daquele que não só sabe ler e escrever, mas também faz uso competente e 

frequente da leitura e da escrita. 

Com relação ao uso competente e frequente da leitura e da escrita, é 

importante ressaltar que apenas o convívio intenso com textos não assegura que os 
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alunos se apossem da escrita alfabética. Porque essa é uma forma de 

aprendizagem que não é espontânea e requer que o aluno raciocine sobre as 

características do nosso sistema de escrita. Dessa forma, Soares (1998) faz uma 

distinção entre alfabetização e letramento: 

 

[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não 
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: 
ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e 
da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, 
alfabetizado e letrado (p. 47). 

 

 
 Há, portanto, uma diferença entre saber ler e escrever (ser alfabetizado), e 

de viver na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo 

a essa palavra o sentido que tem literate em inglês). Portanto, a pessoa que aprende 

a ler e a escrever, se torna alfabetizada. E quando passa a fazer o uso da leitura e 

da escrita, se envolvendo nas práticas sociais de leitura e de escrita, se torna 

letrada. Uma pessoa é analfabeta quando não sabe ler e escrever, e quando sabe, 

ela é alfabetizada, mas devido à falta de uso da leitura e da escrita, ela é iletrada. 

Portanto, para um indivíduo ser letrado, ele precisa praticar o exercício da leitura e 

escrita. Soares explica a especificidade e, a indissociabilidade desses dois 

processos:  

 

Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no 
quadro das atuais concepções psicológicas, lingüísticas e 
psicolingüísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também 
do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá simultaneamente 
por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional de 
escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de 
uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas 
sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são 
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a 
alfabetização se desenvolve no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de 
letramento (SOARES, 2001, p. 97). 

 
 

Portanto, a alfabetização e o letramento são interligados e interdependentes, 

pois para o letramento ser desenvolvido é necessário ser alfabetizado.  

Logo, a alfabetização foi considerada como o ensino das habilidades de 

“codificação” e “decodificação” de palavras na sala de aula, no final do século XIX, 

mediante a criação de diferentes métodos de alfabetização – métodos sintéticos 
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(silábicos ou fônicos) x métodos analíticos (global) –, que foi seguindo sempre um 

padrão de aprendizagem da leitura e da escrita. As cartilhas desenvolvidas com 

esses métodos passaram a ser amplamente utilizadas como livro didático para o 

ensino nessa área. No contexto brasileiro, a mesma sucessão de oposições pode 

ser constatada (MORTATTI, 2000). 

Sendo assim, um dos maiores problemas atuais é a facilidade de “decodificar” 

as palavras, porém, não se consegue entender o que está sendo lido. A maioria de 

nós, que passamos pela alfabetização até as décadas finais do século passado, 

também utilizamos dessas cartilhas que tinham ênfase na “codificação” e 

“decodificação”. Para muitos, essa experiência foi traumatizante, como relataram 

algumas professoras:  
 

O que eu não esqueci até hoje, que para mim foi traumatizante, foi 
minha experiência na alfabetização, o meu aprender a ler e escrever, 
porque foi assim: a gente usava uma cartilha onde a gente tinha que 
decorar mesmo aquelas sílabas e todos os padrões silábicos. E para 
mim foi traumatizante porque em casa minha mãe todo dia tomava a 
lição e para mim aquilo era uma chatice. E chegava na escola a 
professora cobrava individualmente e quando a gente errava era 
aquela tortura. Ela não admitia de forma alguma que a gente errasse. 
(DANIELLE FÉLIX)1 

 
 

Por este motivo o aluno se sentia desmotivado quanto a ele mesmo procurar 

algo que lhe fosse agradável no meio escolar. A forma de ensino baseada na cópia 

e memorização, a cartilha do ABC era algo que não desenvolvia a independência e 

muito menos prendia a atenção dos alunos, onde simplesmente faziam por 

obrigação. O ensino era visto como chato e maçante. Atualmente ainda não 

podemos afirmar que o Brasil tem um público leitor grande, mas se houver uma 

política de disseminação e marketing sobre os benefícios da leitura e suas vertentes, 

esta taxa de pessoas alfabetizadas, que não são letradas irá diminuir. 

Santos e Mendonça (2005) explicam que a importância de visualizar os usos 

e funções da língua escrita com base no desenvolvimento de atividades 

significativas de leitura e escrita na escola, só começou a ser bastante difundido a 

partir da década de oitenta. Com relação à alfabetização, surge o conceito de 

“analfabetismo funcional”, termo desenvolvido para caracterizar aquelas pessoas 

                                                 
1
 Danielle Felix Trindade da Silva é professora da Escola Municipal Jaboatão dos Guararapes, no 

município de Jaboatão dos Guararapes. 
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que, após terem adquirido habilidades de “codificação” e “decodificação”, não 

conseguiam fazer uso da escrita em diferentes contextos sociais. Desta forma, o 

analfabetismo passou a abranger não só aqueles que não dominavam a escrita 

alfabética, mas também as pessoas com pouca escolarização. 

Esse aspecto evidencia que os alunos saem da escola com o domínio das 

habilidades inadequadamente chamadas de “codificação” e “decodificação”, porém 

eles continuam incapazes de ler e escrever funcionalmente textos variados em 

diversas situações. Como indicado por Soares (1998), apesar dos adultos de países 

desenvolvidos terem adquirido o letramento escolar, só são capazes de se 

desenvolver em ambiente escolar, porém no dia-a-dia possuem dificuldade em 

relação ao uso da leitura e escrita fora desse recinto. 

Um aspecto imprescindível para que o aluno seja letrado é que ele 

desenvolva autonomia para ler e escrever seus próprios textos ou que busque 

aqueles que o interessam.  No entanto, é importante salientar que o acesso aos 

usos sociais da escrita e da leitura, em quaisquer dos gêneros textuais, pode ocorrer 

mesmo com indivíduos analfabetos. Conforme Soares:  

[...] um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser um 
analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo a esse 
adjetivo sentido vinculado a letramento). Assim, um adulto pode ser 
analfabeto porque marginalizado social e economicamente, mas, se 
vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença forte, se 
se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, se 
recebe cartas que outros lêem para ele, se dita cartas para que um 
alfabetizado as escreva (e é significativo que, em geral, dita usando 
vocabulário e estrutura próprios da língua escrita), se pede a alguém 
que lhe leia avisos ou indicações afixados em algum lugar, esse 
analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, 
envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita. Da mesma forma, 
a criança que ainda não se alfabetizou, mas já folheia livros, finge lê-
los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, está 
rodeada de material escrito e percebe seu uso e função, essa criança 
ainda é “analfabeta” porque ainda não aprendeu a ler e a escrever, 
mas já penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma, 
letrada. (SOARES, 2001, p. 24). 

 
3.2 BIBLIOTECA ESCOLAR E O LETRAMENTO INFORMACIONAL 
 

A partir da compreensão da importância da biblioteca escolar na educação 

básica, foi criada a lei 12.244 em maio de 2010, que obriga todas as escolas 

públicas e privadas do Brasil a instalar bibliotecas em até 10 anos a partir da data 
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em que a lei foi sancionada. Com o surgimento dessa lei, trouxe a expectativa de 

que os cidadãos tomem consciência da importância da biblioteca e passem a exigir 

bibliotecas de qualidade, além de bem estruturadas e com a presença do 

profissional capacitado: o bibliotecário. 

Para que se possa entender o que essa lei representa, é preciso antes disso, 

compreender o que é a biblioteca escolar e o que ela representa para a educação. 

Nesse sentido, a biblioteca escolar deve ser vista como um espaço onde os 

estudantes podem encontrar informações diferentes daquelas que vê dentro da sala 

de aula. FILHO apud SILVA (2003, p. 67) 

 
Ensino e biblioteca são instrumentos complementares [...], ensino e 
biblioteca não se excluem, complementam-se. Uma escola sem 
biblioteca é um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou 
seja, sem a alternativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, 
será por seu lado, instrumento vago e incerto. (FILHO apud SILVA, 
2003, p. 67) 
 
 

Algo que é importante de ser lembrado e que não acontece muito no Brasil, é 

que os próprios cidadãos não têm consciência sobre a importância da biblioteca e 

por este motivo não reivindicam pela sua existência. Como vemos nos noticiários de 

televisão, a população cobra por direitos como a saúde, transporte e educação. Mas 

no que se refere à educação, a principal preocupação da sociedade é com o estado 

físico da escola, e se tem professores. Raramente se vê pais ou alunos cobrando 

por bibliotecas. Cobra-se o livro didático, mas a biblioteca não! 

Portanto, devido ao desinteresse e falta de informação da população em 

relação à biblioteca escolar, os bibliotecários e educadores temem que a lei 12.244 

não seja cumprida porque supostamente sabem que haverá uma falta de cobrança 

pela sociedade. A ausência de bibliotecários nas bibliotecas escolares também é 

uma preocupação, pois o seu papel é disponibilizar informações que sanem a 

necessidade informacional dos alunos. 

A missão da biblioteca escolar é a de levar informação, cultura e 

conhecimento ao seu público-alvo, neste caso os alunos. Mas para isso, essa 

instituição deve contar não só com um acervo que realmente faça sentido para o 

aluno, como deve ter pessoal capacitado no atendimento desse público, ou seja, o 

profissional formado na área de Biblioteconomia. 
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Fazer com que o aluno se sinta à vontade na biblioteca é essencial. Deixá-lo 

folhear os livros, ir às estantes, incentivá-lo sobre algum título que ele possa vir a ter 

interesse, e principalmente de mostrá-lo que leitura também pode se tornar um lazer 

é indispensável. Por este motivo, falta à escola compreender que o leitor tem a 

liberdade de  

[...] folhear o livro de um lado para o outro, pular trechos inteiros, ler 
as frases ao contrário, deformá-las, reelaborá-las, continuar a tece-
las e a melhorá-las com todas as associações possíveis, extrair do 
texto conclusões que o texto ignora, encolerizar-se e alegrar-se com 
ele, esquecê-lo, plagiá-lo e num certo momento atirar o livro num 
canto (ENZENSBERGER apud CAVALLO e CHARTIER,1999: 
p.223). 

 
 

O profissional bibliotecário dessa instituição deve ser capaz de "alfabetizar" o 

aluno quanto à busca e uso da informação. Lembrando que, para isso, deve-se 

promover ações no sentido de divulgar quais informações são importantes e para 

que elas servem. Portanto, quanto ao bibliotecário 

 

Falar de nossa profissão, hoje, é falar de um profissional que está 
deixando de lado os estereótipos arraigados há muito tempo na 
figura da pessoa de óculos e coque que pedia silêncio na Biblioteca, 
na imagem de um profissional que era um guardião de livros e que 
tinha a Biblioteca como sua. (SOUZA; PARDINI; BRAGA, 2002, p.2). 
 
 

Desta forma, faz-se necessário obter uma nova percepção de como servir aos 

usuários, de modo que estes visem à importância da nossa profissão e assim 

termos, como conseqüência, um reconhecimento profissional que, em toda a história 

da biblioteconomia, ainda não obtivemos. 

Conforme Campello (2003, p. 29) “A função educativa da biblioteca torna-se 

visível com o aparecimento do “serviço de referência” (reference service) e se amplia 

com a introdução da “educação de usuários”, conjunto de atividades que, ao 

contrário do serviço de referência, apresentam uma característica proativa, 

realizando-se por meio de ações planejadas de uso da biblioteca e de seus 

recursos”. A educação de usuários funciona como antecedente da competência 

informacional. 
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3.3 LEITURA, LETRAMENTO E CIDADANIA 

 

Não se pode definir leitura como apenas um ato de decifrar um texto escrito, 

porque afinal, este pode ter um ou vários códigos que compõem um texto. No 

entanto, é importante não ignorar o fato de que a imensa rede de comunicação lança 

também sinais audiovisuais, o que também é uma forma de se fazer leitura. De 

acordo com Lajolo, 

[...] ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de 
um texto. É, a partir de um texto, ser capaz de atribuir-lhe 
significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos 
significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu 
autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, 
ou rebelar-se contra ela, propondo outra não prevista (LAJOLO, 
1993, p. 59). 

 

Portanto, a leitura pode ser definida como "toda manifestação linguística que 

uma pessoa realiza para recuperar um pensamento formulado por outra e colocado 

em forma de escrita" (CAGLIARI, l999, p. 155). 

Já sobre o analfabetismo, Lourenço Filho aponta que,  

[...] o adulto analfabeto é um ser marginal que não pode estar ao 
corrente da vida nacional [...] O analfabeto padeceria de minoridade 
econômica, política e jurídica: produz pouco e mal e é 
frequentemente explorado em seu trabalho; não pode votar e ser 
votado; não pode praticar muitos atos de direito. O analfabeto não 
possui, enfim, sequer os 73 elementos rudimentares da cultura de 
nosso tempo (LOURENÇO FILHO, 1944 apud PAIVA, 1983: 184). 

 

 
Com esse apontamento, é de óbvia compreensão que o analfabeto brasileiro 

foi conceituado como uma pessoa inocente, que não possui capacidade para ter 

discernimento e que pode ser facilmente enganado e influenciado.  

Segundo Sá (2009, p. 74) corrobora ao dizer que:  

[...] embora nem todo analfabeto seja incapaz de formular críticas à 
estrutura social e vislumbrar transformações nesta, estudos mostram 
que o desconhecimento, por ausência do acesso à cultura letrada, de 
certos pressupostos indispensáveis ao entendimento do caráter 
histórico das sociedades, pode criar uma barreira ao entendimento e 
questionamento da realidade, revelando na carência cultural um dos 
fatores associados à carência material. 
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Através da leitura o homem pode questionar sobre o mundo e sobre questões 

relacionadas a si mesmo, como por exemplo: seus sentimentos, pensamentos, 

conhecimentos, etc. Ela permite novas visões e opiniões sobre o que já foi feito, 

como afirma Silva (1988, p. 42-43), 

 

[...] a leitura, possibilitando a aquisição de diferentes pontos de vista 
e alargamento de experiências, parece ser o único meio de 
desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres que aprendem. 
Está intimamente relacionada com o sucesso acadêmico do ser que 
aprende. É uma atividade essencial a qualquer área do 
conhecimento e mais essencial ainda à própria vida do ser humano. 

 

 
Desta forma, a leitura não é somente essencial para estudos e pesquisas, 

voltado para o lado intelectual, mas também está relacionada à leitura do mundo, a 

qual precede a leitura da palavra. Esta relação dialética - leitura do mundo e a leitura 

da palavra -  é essencial para a vida do homem, pois está ligada a tudo que precisa 

ser compreendido para ser posto em prática (ações tomadas no emprego, na escola, 

em casa ao escutar rádio, ao assistir à televisão).  Portanto, Paulo Freire explica  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele 
(A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a palavra 
que sai do mundo que eu estou lendo vai além dele). [...]  Se for 
capaz de escrever minha palavra estarei, de certa forma 
transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura 
dentro e fora de mim. Implica na relação que eu tenho com esse 
mundo”. (Paulo Freire – Abertura do Congresso Brasileiro de Leitura,                
Campinas, novembro de 1981). 

 
 
Sendo assim, é importante ressaltar que todos os indivíduos possuem uma 

bagagem cultural independente se sabem ler ou não. Já quando são crianças nas 

primeiras fases de ensino, obviamente, são mais fáceis de serem influenciadas tanto 

no contexto social, quanto no cultural, pois refletem aquilo que vivenciam em seu 

dia-a-dia. 

Muitas vezes pessoas que possuem pouca escolaridade podem ser iletradas, 

mas quando procuram por informação em qualquer meio é porque podem ser 

influenciadas de um modo positivo para se tornarem leitores assíduos e futuramente 

letrados. Portanto, a palavra chave para formar um leitor é a liberdade de escolha. É 

preciso despertar o interesse pela leitura nas pessoas ou em alunos, através de sua 
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curiosidade sobre um determinado assunto. Desta forma, se desperta o desejo de 

novas leituras, e torna os leitores críticos perante aos textos que leem. Logo, 

 Ler é ler escritos reais, que vão desde um nome de rua numa placa 
até um livro, passando por um cartaz, uma embalagem, um jornal, 
um panfleto, etc., no momento em que se precisa realmente deles 
numa determinada situação de vida, "para valer" como dizem as 
crianças. É lendo de verdade, desde o inicio, que alguém se torna 
leitor e não aprendendo primeiro a ler (JOLIBERT, l994, p. 15). 

 

 
O ler é, em última instância, não só uma ponte para a tomada de consciência, 

mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a 

expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo (SILVA, 

1984, p. 45). 

Apesar de sabermos que ao longo da nossa história a educação básica não 

foi prioridade dos governos e que só recentemente vem sendo universalizada e 

tornando-se de fato um direito, surge então, a pergunta: qual a função social das 

bibliotecas escolares quanto à leitura e o letramento?. 

Lajolo (1933, p. 59) evidencia que, “as atividades que caracterizam o bom 

leitor, começa a nascer ou morrer a partir dos 7 anos, da alfabetização, nos 

primeiros contatos do aluno com o texto. Tudo o que vem depois é só reforço, e 

terapia”.  

Por este motivo o acesso à leitura deve ser visto como algo essencial para 

que o indivíduo possa obter benefícios ligados ao conhecimento, aprimoramento no 

convívio social, cultural, de lazer, etc. Como aponta Smith (1991), até no emocional 

a leitura pode causar efeito, pois 

 
a leitura, como tudo o mais, envolve, inevitavelmente, as emoções. 
No lado positivo, a leitura pode proporcionar interesse e excitação, 
pode estimular e aliviar a curiosidade, proporcionar consolo, 
encorajar, fazer surgir paixões, aliviar a solidão, o tédio e a 
ansiedade, servir de paliativo à tristeza, e, ocasionalmente, como 
anestesia (SMITH,1991, p. 212). 

 
Logo, a leitura desperta sentimentos que se desenvolvem através da 

imaginação do ser humano ao decorrer da leitura de um livro, pois ela proporciona 

fatos reais ou irreais que muitas vezes mexem com o psicológico e traz significação 

para a vida do leitor. 
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Um problema que precisa ser apontado é para o fato de que a elite brasileira, 

que possui uma determinada estabilidade financeira abrange o maior número de 

letrados do nosso Brasil, e quando se fala na pobreza, observamos que menor é o 

grau de escolaridade. Nesse sentido, afirma Soares (1988, p. 17-19):  

Os valores da leitura sempre apontados são aqueles que atribuem-
lhe as classes dominantes, radicalmente diferentes dos que lhe 
atribuem as classes dominadas. Pesquisas já demonstram que, 
enquanto as classes dominantes veem a leitura como fruição, lazer, 
ampliação de horizontes, de conhecimentos, de experiências, as 
classes dominadas a veem pragmaticamente como instrumento 
necessário à sobrevivência, ao acesso ao mundo do trabalho, à luta 
contra as condições de vida. 

 

 
Portanto, a consciência das classes dominadas quanto à importância da 

leitura só é vista positivamente quando os cidadãos são cobrados quanto à sua 

especialização e grau de escolaridade. Dificilmente vemos indivíduos de classes 

subalternas que vêem a leitura como algo prazeroso ou ligado ao lazer, pois isso 

deles foi retirado. Para elas foi reservada uma educação funcional e pragmática, 

voltada para a inclusão no mercado, servindo-lhes para garantir a sobrevivência. Só 

teremos um país letrado quando oferecermos a todos os cidadãos, independente de 

sua posição de classe, a mesmas condições para desenvolver seus conhecimentos 

e habilidades de leitura e escrita. 

 Mas para isso é necessário primeiramente conscientizar a todos sobre essa 

grande expectativa para que haja melhorias. Segundo Sá (2009, p. 74-75), 

Se a história definiu os papéis de dominador/dominado na relação 
entre índios, impondo “não só a língua e a história dos conceitos, 
mas também as formas pelas quais se organiza o poder da palavra, 
as situações de linguagem e as formas do discurso” (Orlandi, 1990), 
ela também definiu a relação de dominação e poder entre 75 letrados 
e iletrados, e impôs formas de discursos que significam as diferenças 
da organização social capitalista”. Ao perpetuar a valoração da 
crença de que o “poder deriva do conhecimento, conhecimento este 
fornecido pela ciência” (Mey, 1985), a história definiu os papéis a que 
estão submetidos os analfabetos na sociedade contemporânea: eles 
representam na sua totalidade apenas a força de trabalho braçal. No 
sistema de valores da sociedade letrada, a contribuição do 
analfabeto se limita ao que ele produz com sua força física de 
trabalho. Pode-se assim caracterizar, em termos gerais, o contexto 
em que se insere o sujeito social analfabeto adulto. E, nessa 
perspectiva, várias questões se colocam a respeito da relação 
letrado/não escolarizado. (Rato, in Kleiman, 2002:267/8) 
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O letramento também só será desenvolvido nos indivíduos, posteriormente a 

essa conscientização sobre a importância da leitura. Por isso abordar sobre leitura e 

o letramento nos aproxima de uma questão que nos é cara: o exercício da 

cidadania. Mas, primeiramente devemos explicar que, 

 
A concepção de formação do cidadão, um novo sujeito para uma 
nova ordem social e política, implica a concepção de uma instância 
capaz, por excelência, de transmitir o conhecimento, agregando aos 
indivíduos os mesmos códigos de civilidade, propiciando a todos a 
possibilidade de participação coletiva rumo à democracia: a escola. A 
partir de então, a educação será sempre colocada como requisito 
indispensável à atuação social, ao ideal de cidadania. (SÁ, 2009, p. 
2) 

 
Ou seja, para o exercício da cidadania é necessário que o indivíduo tenha 

conhecimento dos seus deveres e direitos ao conviver em sociedade. Para que 

estes fins sejam alcançados é preciso uma grande conscientização na população de 

um país. Por este motivo a leitura pode ser vista como um exercício da cidadania, 

pois ela abre “portas” para uma visão mais crítica e crucial quanto às situações 

vividas no dia-a-dia. 

Assim sendo, o aspecto social também deve ser citado, porque pode ser 

influenciado pelo letramento. Scribner (1984 apud Soares 2009) explica que: 

 

 As tentativas de definição (de letramento) estão quase sempre 
baseadas em uma concepção de letramento como um atributo dos 
indivíduos; buscam descrever os constituintes do letramento em 
termos de habilidades individuais. Mas o fato mais evidente a 
respeito do letramento é que ele é um fenômeno social [...] O 
letramento é um produto da transmissão cultural [...]  Uma definição 
de letramento [...] implica a avaliação do que conta como letramento 
na época moderna em determinado contexto social ... Compreender 
o que “é” o letramento envolve inevitavelmente uma análise social... 
(SCRIBNER, 1984, apud SOARES, 2009, p.66 – grifos do original). 

 

Sendo assim, o letramento, que foi incorporado não há muito tempo no 

vocabulário educacional, está ligado diretamente à alfabetização e às perspectivas 

de usos sociais da leitura e escrita, e ao que parece, também está atrelado ao ideal 

de cidadania, pois este é o objetivo máximo da educação. 

  Por este motivo, atualmente o letramento é objeto de constantes pesquisas 

acadêmicas, inicialmente no exterior e depois no Brasil. Os estudos têm como 

objetivo traçar a repercussão da deficiência quanto à apropriação da língua escrita e 
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de seus usos sociais, principalmente nas camadas populares. Além de ser 

importante para a educação, é essencial para mostrar a capacidade do indivíduo de 

fazer uso social da leitura e da escrita nas diversas situações cotidianas. Portanto, o 

indivíduo que é ou se torna letrado tem capacidade de autonomia intelectual. 

Soares (2005, p. 33) relaciona alfabetismo com a evolução do processo de 

alfabetização, aí identificado como uma relação de interdependência com o termo 

letramento. 

Do ponto de vista social, o alfabetismo não é apenas, nem 
essencialmente um estado ou condição pessoal, é sobretudo uma 
prática social: o alfabetismo é o que as pessoas fazem com as 
habilidades e conhecimentos de leitura e escrita, em determinado 
contexto, e é a relação estabelecida entre essas habilidades e 
conhecimentos e as necessidades, os valores e as práticas sociais. 
Em outras palavras, o alfabetismo não se limita pura e simplesmente 
à posse individual de habilidades e conhecimentos; implica também, 
e talvez principalmente, um conjunto de práticas sociais associadas 
com a leitura e a escrita, efetivamente exercidas pelas pessoas em 
um contexto social específico. 

 
 
 

Essa questão só nos revela o quanto o meio em que os indivíduos estão 

inseridos pode influenciar de forma negativa ou positiva quanto à busca de novos 

saberes e do desenvolvimento do gosto pela leitura. Quando se vive em um grupo 

“elitizado” há uma grande probabilidade de o indivíduo ser letrado, devido aos 

incentivos e exemplos cotidianos do que se deve seguir. Diferentemente da classes 

populares, que além de não verem um incentivo governamental, precisam estar 

vencendo obstáculos diariamente para tentarem competir com as classes 

dominantes. Competir no meio escolar, acadêmico e posteriormente profissional. 

Quando não se tem uma disseminação da importância de se criar 

expectativas sobre questões que abrangem a nossa vida e englobam toda uma 

sociedade, normalmente a criança ou o adolescente são facilmente influenciados de 

maneira equivocada e negativa, pois desejam uma rápida ascensão social, mas que 

é exercida de uma forma indevida ao buscar melhorias na qualidade de vida.   

O que muitas vezes traz como consequência o homicídio de crianças e 

adolescentes que rapidamente fizeram a opção de estar no meio das estatísticas de 

criminalidade. Portanto, num país em que há uma educação séria e de qualidade, a 

criminalidade e homicídios serão reduzidos, pois as oportunidades de emprego e de 
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competir no mercado de trabalho serão maiores para aqueles que antes viam a 

educação como nada importante. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste trabalho pude compreender o que é o letramento informacional 

e a importância dele para toda uma sociedade. Ter buscado informações sobre esse 

tema despertou em mim um desejo de ser uma profissional capacitada para atender 

com qualidade e empenho aos usuários das bibliotecas, pois são eles que podem 

me oferecer o reconhecimento profissional desejado.  

Entender que o meu papel como bibliotecária é fundamental para 

desempenhar a minha função com qualidade e de principalmente atender às 

demandas informacionais daqueles que buscam pelo saber e sendo mais importante 

ainda, despertar naqueles que não veem que a leitura pode ser prazerosa e que traz 

benefícios ao longo da vida para sua formação profissional e pessoal, o interesse 

pela leitura.  

A falta de visibilidade da nossa classe bibliotecária já vem de um dado 

histórico e que através dos estudos, pôde-se observar mais esta questão, trazendo 

assim à tona, que esta consequência se deu devido às nossas próprias ações 

perante aos usuários. Primeiramente, quando se trabalha no serviço de referência, 

deve-se atentar para o fato de que é imprescindível tentar sanar a necessidade 

informacional do usuário, mesmo que a biblioteca não possua o material desejado, 

não se deve contentar ao dar uma resposta como a de que simplesmente a 

biblioteca não possui aquele determinado livro. Mas sim, disponibilizar outras opções 

de leituras ou onde possa encontrar aquele material de leitura. 

Despertar o interesse pela leitura em crianças ou adolescentes requer um 

pouco de criatividade e bastante incentivo e marketing. Mas não cabe somente ao 

bibliotecário, mas sim, da união dos funcionários de uma escola. Sabe-se que os 

investimentos por parte do governo são poucos, no entanto, quando se almeja 

desempenhar suas funções com qualidade, dá-se um “jeito” para tudo.  

As bibliotecas escolares geralmente são mal vistas, e cabe à escola mudar 

esse cenário. Tornando assim, alunos mais focados na busca do saber; e ao ler por 

prazer, irá despertar consequentemente sua criatividade e facilidade para com a 
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leitura. Portanto, o desempenho escolar desses alunos irá aumentar, devido ao 

costume de ler, pois quanto mais se lê, mais se aprimora a escrita. 

O letramento informacional deverá ser posto mais em prática quando a lei 

12.244 estiver sendo regulamentada. Com profissionais adequados em suas áreas, 

com a união dos funcionários das escolas e mais investimentos e construções de 

bibliotecas escolares, haverá uma melhoria nas taxas de letramento e desempenho 

intelectual, social e cultural dos cidadãos brasileiros. 

A biblioteca pode influenciar além da parte intelectual e criativa do aluno, o 

seu lado social e cultural, pois é um ambiente que deve propiciar rodas de estudos e 

salas de convívio. Programas de incentivos à leitura devem ser sempre propostos 

para que a importância da leitura não seja esquecida e se torne um hábito nos 

alunos ou indivíduos que utilizem das bibliotecas. 
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