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BIBLIOTECA PARA QUEM NÃO SABE LER?  

A quebra de paradigma sobre leitura, leitor, usuário de biblioteca e o papel do 

bibliotecário na Educação Infantil. 

 

RESUMO 

O estudo analisou a amplitude do conceito de leitura e o desenvolvimento do 

seu sentido nos discursos que fundamentam a biblioteca escolar, a partir do 

estranhamento da proposta de trabalho da Biblioteca Flor de Papel (BFP), de formar 

leitores na Educação Infantil. As análises teóricas e epistemológicas originaram-se 

da observação das relações estabelecidas em torno da leitura no cotidiano desta 

biblioteca. A fundamentação teórica utilizada para a compreensão do conceito de 

leitura apoiou-se nos referenciais da Análise do Discurso, de Michel Pêcheux. 

Tratou-se de pesquisa qualitativa, realizada como um estudo de caso do tipo 

etnográfico. Os procedimentos metodológicos para a coleta de dados do campo 

empírico foram a observação participante, registrada em diário de campo, a análise 

documental dos projetos de extensão, relatórios anuais da BFP, relatórios dos 

bolsistas, fotografias, e a coleta do depoimento de outra bibliotecária que atua neste 

mesmo espaço. As análises conceituais e interpretações dos dados demonstraram 

que o conceito de leitura é bem mais amplo do que a ideia de leitura presente nos 

discursos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, que também se apresentam 

nos juízos do senso comum, principalmente nas avaliações quanto ao uso da 

biblioteca. Confirmaram, ainda, que as crianças observadas são leitoras, 

demonstrando construir sentidos para as leituras e narrativas orais compartilhadas, 

interagindo criticamente com os discursos apresentados nos textos, mesmo sem ter 

o domínio sobre o código escrito. As considerações finais revelaram que a 

contribuição da BFP na formação das crianças enquanto leitoras concentrou-se em 

oportunizá-las múltiplas possibilidades de interação com as leituras realizadas e com 

o uso dos livros na biblioteca, enfatizando a expressão de sua opinião e postura 

crítica na interpretação e compreensão dos textos. O comportamento observado nas 

crianças foi uma crescente motivação na frequência à biblioteca e no 

compartilhamento de leituras na medida em que conseguiam intervir nas atividades 

propostas e estabelecer conexões entre o texto, seus conhecimentos e seus 

interesses. Também demonstraram relacionar a biblioteca a um espaço de autoria, 

produzindo livros de histórias e imagens, e solicitando a sua incorporação ao acervo, 

transcendendo, assim, a condição de leitor para o de autor de suas leituras.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Educação Infantil. Biblioteca escolar. Mediação da 

Leitura. Formação de leitores na Educação Infantil. Biblioteca Flor de Papel. 
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LIBRARY FOR THOSE WHO DO NOT KNOW HOW TO READ? 

The paradigms break about reading, reader, library users and the role of the librarian 

in Childhood Education. 

 

ABSTRACT 

The study examined the extent of the concept of reading and the development of its 

meaning in the discourses that underlie the operation of school libraries, from the 

strangeness of the proposed work by Flower Paper Library, which is educating 

readers in kindergarten. The theoretical and epistemological analyzes originated from 

the observation of the relationships established around reading in this library, 

everyday. The theoretical framework used to understand the concept of reading was 

based on the references of Discourse Analysis, by Michel Pecheux. It was a 

qualitative research conducted by a case study, of the kind ethnographic. The 

methodological procedures for gathering empirical field data were participant 

observation, recorded in a field diary, documentary analysis of extension projects, 

annual reports on the activities of the library, reports of activities of the scholarship 

students, photographs, and interviewing of other librarian who worked in the same 

space. The conceptual analyzes and interpretations of the empirical field data 

demonstrated that the concept of reading is much more extensive than the idea of 

reading presented in the speeches of Library Science and IC, which are also 

presented in the judgments of common sense, especially in the assessments about 

the use of the library. It also confirmed that the children observed are readers, 

demonstrating ways to build meanings for the shared readings and oral narratives, 

interacting critically with the discourses presented in the texts, even without having 

dominion over the written code. The final considerations showed that the contribution 

of this library in the development of the children as readers was focused on giving 

them multiple possibilities of interacting with the readings and with the use of books 

in the library, emphasizing the expression of their opinion and critical position about 

the interpretation and understanding of the texts. The observed behavior in children 

was a growing motivation in the frequency of the library and on the sharing of the 

readings while they managed to step in the proposed activities and establish 

connections between the text, their knowledge and their interests. It also showed the 

relation of the library as an authoring space, producing books of stories and images, 

and requesting the incorporation of these in the collection, thus transcending the 

status of reader for author of his readings. 

KEYWORDS: Reading. Childhood Education. School library. Mediation of Reading. 

Educating readers in kindergarten. Paper Flower Library. 
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INTRODUÇÃO: MOTIVAÇÕES INICIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA 

 

“Uma vez que todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, 

mediatas e imediatas, e todas estão presas por um elo natural e imperceptível, que liga 

as mais distantes e as mais diferentes, considero impossível conhecer as partes sem 

conhecer o todo, tanto quanto conhecer o todo sem conhecer, particularmente, as 

partes.” 

BLAISE PASCAL 

  

Em abril de 2011 comecei a trabalhar na Biblioteca Flor de Papel1 (BFP), no 

cargo de bibliotecária. A BFP é a biblioteca da Unidade de Educação Infantil da 

Universidade Federal Fluminense (UEI-UFF)2, daqui por diante denominada Creche 

UFF, instituição de Educação Infantil que atende crianças de um ano e meio a seis 

anos3. Constitui o público-alvo direto desta biblioteca, as crianças atendidas pela 

Creche UFF, além dos seus pais/responsáveis e a equipe de educadores que atuam 

na instituição, composta de docentes do magistério superior, servidores técnico-

administrativos, discentes de graduação e pós-graduação de diversos cursos que 

atuam como bolsistas, estagiários, pesquisadores e a equipe de profissionais 

terceirizados que trabalham nesta instituição. 

                                                             
1 O nome oficial da referida biblioteca – até o momento – é Biblioteca da Creche Flor de Papel, e sua 
sigla, CFP. Utilizaremos, porém, a forma Biblioteca Flor de Papel (BFP) por serem estas as formas 
pelas quais a biblioteca é mais conhecida dentro e fora da Universidade Federal Fluminense (UFF), e 
também pelo fato da vinculação orgânica da referida biblioteca não se dar com a Creche UFF, mas 
com a Superintendência de Documentação (SDC). Também influenciou tal escolha as alterações 
institucionais pelas quais a Creche UFF está passando, incluindo a mudança de seu nome para 
Unidade de Educação Infantil do Colégio Universitário Geraldo Reis (UEI). Tal modificação extingue 
qualquer motivo para a presença do termo “Creche” no nome da biblioteca, fato que nos levou a 
solicitar ao Conselho Deliberativo da SDC, na reunião de 28/01/2014, a alteração do nome e sigla da 
biblioteca para as formas assumidas neste trabalho, em tramitação na UFF.  

2
 Conforme mencionado na nota anterior, a antiga Creche UFF, atualmente em reestruturação 

institucional, mudou o seu nome. Porém, adotando o mesmo critério usado para a Biblioteca Flor de 
Papel, utilizaremos a forma Creche UFF por ser esta a forma pela qual a referida instituição de 
Educação Infantil é mais conhecida dentro e fora da UFF. 

3
 Até o ano de 2013, o público da Creche UFF compunha-se de crianças, filhas de estudantes, 

professores e técnico-administrativos da UFF. Desde então ela universalizou seu atendimento, não 
havendo mais reservas de vagas para qualquer público interno da universidade, estando suas vagas 
abertas à ampla concorrência da população.   
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Foi neste local, deste lugar institucional, que fui impelida a ver minha profissão 

e a instituição biblioteca de outra forma, fato que deu origem a esta pesquisa. 

A motivação para este estudo nasceu das diversas dificuldades que se 

apresentavam cotidianamente nesta experiência profissional, já que a referida 

biblioteca não tem a sua finalidade de existir vinculada à escrita e a alfabetização, 

mesmo porque a preparação para o ensino fundamental não faz parte da proposta 

pedagógica da Creche UFF. Consequentemente não poderia ter o seu 

funcionamento semelhante ao de uma biblioteca tradicional. 

Então, para contextualizar e dar a compreender os assuntos que foram 

abordados nesta pesquisa, e a opção pelas correntes teóricas adotadas, 

apresentarei brevemente a BFP e a Creche UFF que serão retomadas com maior 

profundidade no capítulo 2. 

A BFP surgiu em 1999 e situa-se dentro do prédio da Creche UFF. Nasceu de 

uma parceria entre o antigo Grupo Gestor da Creche e o Núcleo de Documentação, 

atual Superintendência de Documentação (SDC), órgão que coordena a rede de 

bibliotecas da UFF. Com a finalidade de garantir um melhor acesso e uso pelas 

crianças da Creche UFF à coleção Flor de Papel4, estes departamentos se uniram e 

criaram o projeto de extensão Coleção Flor de Papel: uma biblioteca na Creche 

UFF, que viabilizou a transferência e manutenção da referida coleção para as 

dependências da Creche UFF. Até então, a biblioteca existiu somente enquanto 

projeto de extensão, vinculado ao Programa Creche UFF. Em 20115, a 

responsabilidade pela manutenção da Biblioteca Flor de Papel foi oficialmente 

direcionada para o NDC, propiciando que este espaço fosse incorporado por este 

órgão como mais uma unidade do sistema de bibliotecas da UFF. No entanto, o 

projeto de extensão que originou a biblioteca continua a existir. 

                                                             
4
 Acervo infanto-juvenil destinado aos cursos de Letras/Literatura. Localizava-se na Biblioteca Central 

do Gragoatá (BCG). Era desenvolvido pelo bibliotecário Almir Barbio. Informações retiradas do 
projeto de extensão original da Biblioteca Flor de Papel, de 1999. 

5
 Ano da reestruturação administrativa do Núcleo de Documentação (NDC), que se tornou 

Superintendência de Documentação através da Portaria GAR nº 45.248, de 21 de julho de 2011. Por 
este ato, também é criada a Unidade Organizacional para a Biblioteca da Creche Flor de Papel 
(UORG 1585), passando esta a integrar institucionalmente o sistema de bibliotecas da UFF. 
Informações contidas no Boletim de Serviço da UFF nº 117, suplementar e nos Sistema de Controle 
do Organograma da UFF (SIORG UFF) Disponível em: http://200.20.0.137/siorg/indexConsulta.htm 
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Em sua função enquanto projeto de extensão6, o público-alvo da BFP se 

amplia, de modo a englobar os seus pares que atuam em diversas áreas do saber 

relacionadas à Educação Infantil, à leitura e à Biblioteconomia, bem como os pais e 

demais mediadores de leituras que possam atuar junto das crianças menores de 

seis anos. 

A Creche UFF tem seu eixo pedagógico pautado na brincadeira, meio pelo qual 

as crianças apreendem e interpretam o mundo. Orienta o seu olhar para o 

desenvolvimento infantil a partir da perspectiva social-construtivista, defendendo o 

protagonismo infantil na vivência de sua infância, estimulando a autonomia da 

criança, a atenção à sua escuta e à sua forma de ver o mundo e aos seus interesses 

com fim de, a partir deles, desenvolver as atividades e os projetos educativos com 

as crianças. Como consequência da vinculação escolar da Creche UFF ao COLUNI, 

a BFP é classificada como biblioteca escolar7 pela SDC. 

O objetivo das ações da BFP, proposto desde seu projeto inicial, é introduzir o 

livro e a leitura no cotidiano das crianças, de forma lúdica, espontânea e agradável, 

como estratégia que colabore com a sua formação como leitor. A intenção deste 

trabalho é a antecipação do contato com o livro e com a instituição biblioteca, para 

antes do início da vida escolar. Visa promover, com isto, uma nova significação e 

experimentação desta prática e da vivência neste espaço, respectivamente. 

À época de minha posse na UFF, a intenção que me levou a escolher a BFP 

como local de exercício profissional foi a possibilidade de trabalhar com acervo 

literário, de poder pensar a sua indexação e classificação – e muito secretamente – 

ter a oportunidade de voltar a ler textos literários, uma prática há tanto tempo 

distante e apenas esporádica nos anos mais recentes de minha vida. 

Certamente visualizei – à época, mesmo que de forma muito fugaz – o 

funcionamento desta biblioteca, com adultos e crianças interagindo dentro dela, mas 

                                                             
6 A Extensão é a função educativa da Universidade, de articular o Ensino e a Pesquisa, de modo 

indissociável, na relação com a sociedade. Esta relação da Universidade com a sociedade alimenta 
as questões acadêmicas, que trabalham em prol do atendimento das demandas sociais. Para mais 
informações a respeito ver: 
<http://www.proec.ufpr.br/downloads/extensao/2012/legislacao/Politica%20Nacional%20de%20Exten
sao%20Universitaria%20maio2012.pdf>. 

7 Muito embora utilizemos a terminologia biblioteca escolar para nos referirmos à Biblioteca Flor de 

Papel e demais bibliotecas inseridas em contextos educacionais que incluam a presença da 
Educação Infantil, não significa que entendamos a educação infantil como escola. Temos ciência do 
caráter diferenciado que esta primeira etapa da Educação Básica guarda em relação às dinâmicas de 
ensino-aprendizado do Ensino Fundamental, não podendo ser entendida, portanto, enquanto escola. 
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o que eu não esperava era que a bibliotecária tivesse que lidar diretamente com a 

mediação literária das crianças – individualmente e em grupo – dentre outras 

atividades de promoção da leitura e cultura que deveria propor e organizar. Seria 

este trabalho minha função? Não tinha percebido, até então, que papel uma 

biblioteca teria dentro de uma instituição de Educação Infantil. E com isso também 

desconhecia o que poderiam esperar de mim, do meu atendimento àquele público. 

Além da completa falta de referenciais – teóricos e práticos – para desenvolver 

ações que promovessem o gosto pela leitura, penso, hoje, que o que mais me 

preocupava era a perspectiva de não ter nenhuma contribuição a dar para a 

proposta de trabalho lançada à BFP: ser um espaço de formação de leitores desde 

amais tenra idade. Estava na posição de mediadora de leituras para crianças da 

Educação Infantil sem saber sê-lo. Sem ter ciência dos elementos necessários para 

criar e sustentar práticas leitoras para as crianças daquela instituição de educação. 

Sem sequer ter consciência desta condição que aquela biblioteca conferia ao meu 

cargo de bibliotecária, quando na incumbência de atender o meu usuário mirim.  

Obviamente foi (e ainda é) um desafio muito grande realizar a aproximação das 

crianças do universo da leitura, de modo a propiciá-los uma experiência de leitura. 

Para lidar com as diversas dificuldades que surgiam no cotidiano, advindas do 

desconhecimento da cultura8 institucional local, e do meu entendimento limitado 

sobre leitura, à época, foi necessário o estudo da proposta pedagógica da referida 

instituição de educação infantil. Mas não foi o suficiente. Impunha-se a necessidade 

de compreender o discurso presente no projeto de extensão a respeito do trabalho 

com a leitura para aplicá-lo nas práticas biblioteconômicas cotidianas, a fim de 

construir na biblioteca um trabalho educativo e cultural de práticas de leitura voltadas 

para as crianças da Educação Infantil. Assim, iniciei minha jornada de cursos de 

                                                             
8
  Geertz (1989) assume cultura como sendo teias de sentidos tecidas pelo homem, e sua análise. 

Este autor (GEERTZ, 1973) citado por André (1995), define “a cultura, como um sistema de 
símbolos construídos, “não é um poder, algo a quem pode ser atribuída a causa de eventos 
sociais, comportamentos, instituições ou processos: é um contexto, algo dentro do que os 
símbolos podem ser inteligivelmente – ou densamente – descritos” (GEERTZ, 1973, p. 14 apud 
ANDRÉ, 1995, p. 19-20, grifo nosso). Para efeito dos estudos etnográficos, originários da 
antropologia e da sociologia, cultura compreende as práticas, os hábitos, as crenças, os valores, as 
linguagens, os significados construídos e compartilhados por um grupo social, ou seja, o modo como 
suas dinâmicas sociais se dão. (ANDRÉ, 1995). Para efeitos deste estudo, a cultura institucional da 
Creche UFF equivale à sua proposta pedagógica de Educação Infantil e às teorias que a respaldam. 
Pois é sob esta perspectiva de criança e de infância que serão planejados e realizados os trabalhos 
dos diversos educadores com as crianças. Para saber mais a respeito da Creche UFF ver: 
COLINVAUX, D. (Org.). Cadernos Creche UFF: textos de formação e prática. Niterói: EdUFF, 2011. 
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capacitação (de narração de histórias e formação de leitores) na Casa da Leitura, e 

de pesquisas teóricas que embasassem este fazer tão distante das bases de minha 

formação de bacharel. Além dos insumos necessários ao desenvolvimento do 

trabalho, precisava encontrar meu (novo) papel profissional naquele (estranho) 

ambiente de biblioteca. 

O cotidiano de vivências com as crianças na BFP e os objetivos perseguidos 

por suas práticas – de formar leitores desde a mais tenra idade a partir da 

experiência da leitura – cumpriram, então, um papel norteador da busca para a 

compreensão do ato de ler e sua influência no desenvolvimento do sujeito, busca 

que se desenrolou ao longo deste estudo, e desde os primeiros dias de trabalho na 

BFP.  

As primeiras consultas teóricas se deram dentro da produção normativa das 

áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação (CI)9. Mas esta não se 

apresentava de modo que pudesse embasar, justificar ou explicar teoricamente o 

trabalho da BFP, exercido pelo bibliotecário, nem mostrar seus efeitos no 

desenvolvimento das crianças. Muito se dizia, em textos de outras áreas, de outros 

profissionais, sobre a importância da leitura para as crianças na primeira infância. 

Mas em nossa produção, o tema – quando encontrado – se apresentava como 

relevante em si, sem maiores explicações sobre suas justificativas, seus efeitos e, 

principalmente, seus fazeres. Era importante entender em que medida o conceito de 

uso da informação equivalia ou aproximava-se ao de leitura, entender o afastamento 

do bibliotecário das ações práticas de promoção da leitura, muito embora, por outro 

lado, haja o interesse - dentro das referidas áreas de conhecimento - de ampliar as 

funções educativas da BE, preparando os alunos para lidar de forma eficaz com o 

excesso de informação disponível em nosso cotidiano. 

A pesquisa ora apresentada foi desenvolvida no âmbito da Ciência da 

Informação considerando, principalmente, que a discussão sobre a formação de 

leitores pelo profissional bibliotecário seja de especial importância para as 

discussões sobre biblioteca escolar, contudo, de pouca incidência na academia e na 

                                                             
9
 Apesar da pesquisa se desenvolver no âmbito da Ciência da Informação (CI), citamos em vários 

momentos tanto a área de Biblioteconomia e sua produção quanto a CI por diversos motivos, a saber: 
por serem ambas as áreas pertinentes à temática do estudo e também à formação da pesquisadora, 
bem como pela estreita vinculação e interdisciplinaridade existente entre as duas o que confere uma 
grande influência de uma sobre a outra e a interdependência entre elas em várias temáticas, dentre 
as quais está a biblioteca escolar. 
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formação dos bibliotecários. Temos, como consequência, uma ausência deste saber 

na práxis deste profissional, empobrecendo o funcionamento cotidiano das 

bibliotecas escolares e limitando estas ações ao desempenho de alguns poucos que 

entendem que a formação de leitores e o incentivo à leitura também os compete. 

Utilizando as raízes epistemológicas da área, que se mantêm válidas desde a 

constituição da CI até os dias atuais, buscamos os entendimentos, as definições de 

CI atrás de pontos de contato entre o escopo deste campo disciplinar e a temática a 

ser investigada. Saracevic (1996) apresenta algumas conceituações de outros 

autores que demonstram a amplitude dos interesses de investigação da CI.  

Um dos autores citados por Saracevic (1996) é Borko10 (1968, apud 

SARACEVIC, 1996, p. 45, grifo nosso) que, em texto clássico sobre a CI, ressalta o 

aspecto interdisciplinar da mesma, ao defini-la como “a disciplina que investiga as 

propriedades e o comportamento da informação, as forças que governam seu 

fluxo, e os meios de processá-la para otimizar sua acessibilidade e uso.” 

A definição de Belkin & Robertson (1976, apud SARACEVIC, 1996, p. 47, grifo 

nosso), também é mencionada, e nela destacamos a explicitação do interesse da CI 

em atuar na comunicação entre os seres humanos. Os autores entendem que “O 

propósito da CI é facilitar a comunicação de informações entre seres humanos”. 

Becker (1976, apud SARACEVIC, 1996, p. 47, grifo nosso): “definiu CI como o 

estudo do modo pelo qual as pessoas criam, usam e comunicam informações”. 

Nestes autores ressaltamos as indicações explicitas de que interessa à CI 

investigar o que origina a necessidade da informação entre os seres humanos e, 

consequentemente, refletem nos usos que são feitos dessa informação, para atuar 

sobre ela com o objetivo de aprimorá-las. Somamos a estas considerações o 

aspecto interdisciplinar presente nos estudos sobre a informação e na origem da CI, 

destacando a presença, mesmo que de forma velada, do contexto social de 

produção e circulação da informação no escopo da CI. Nas conceituações citadas a 

                                                             
10

 Trecho no original: “Information science is the discipline that invetigates the properties and behavior 
of information, the forces governing the flow of information, and the means of processing information 
for optimum accessibility and usability”. BORKO, H. Information Science: what is it? American 
Documentation, v. 19, n. 1, p. 3-5, jan. 1968. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/533107/Borko-H-

v-19-n-1-p-35-1968. Acesso em 03 mar.2010>. 
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informação aparece como objeto de investigação da CI, dentro de uma estrutura 

social que a demande e a justifique, em todo tipo de processo comunicativo, 

extrapolando, assim, o âmbito acadêmico e tecnológico que tradicionalmente 

concentra a maior parte da produção da área. 

Por fim, utilizamos também a definição dada pelo próprio Saracevic, (1996, p. 

47, grifo nosso), que também traz em sua definição o componente social presente 

nos processos comunicativos de transmissão de conhecimentos e informação, 

entendendo a CI como:  

um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional 
voltadas para os problemas da efetiva comunicação do 
conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, no 
contexto social, institucional ou individual do uso e das 
necessidades de informação. 

Portanto, a CI, como campo voltado para a investigação dos processos 

comunicacionais humanos, em contextos coletivos, individuais e institucionais detém 

a amplitude necessária, em seu escopo, para acolher a pesquisa aqui apresentada.  

Ao decidir empreender este estudo, os objetivos iniciais e a justificativa que 

nutria com relação à sua condução e aos seus resultados estavam relacionados ao 

reconhecimento das dificuldades do bibliotecário em atuar como mediador de 

leituras e formador de leitores junto a crianças de zero a seis anos; identificando os 

conhecimentos necessários para que o seu desempenho fosse adequado às 

especificidades desse público, respaldando este estudo principalmente na demanda 

de mercado criada pela Lei 12.244/2010, que torna obrigatória a biblioteca escolar 

em todas as instituições de ensino, garantindo nestas, a presença do bibliotecário. 

Porém, outras questões sobre esta temática ganharam precedência em relação aos 

objetivos iniciais, na medida em que era necessário responder qual a justificativa de 

um serviço de informação para um público não alfabetizado? Como a Educação 

Infantil se constitui em um público de leitores e usuários de biblioteca? Que 

contribuições a biblioteca poderia trazer para as crianças desta faixa etária em uma 

instituição de educação? Qual o papel do bibliotecário na formação destes leitores? 

Tais questões tinham urgência de respostas inclusive com o fim de alcançar os 

objetivos iniciais de preparação do bibliotecário para o atendimento deste público. 

Frente a estes questionamentos, o objetivo geral desta pesquisa, então, 

passou a ser o de demonstrar através de sistematização teórica que a Biblioteca 



21 
 

Escolar é espaço de formação de leitores desde a Educação Infantil. Este estudo 

teve como campo empírico as práticas de leitura realizadas na BFP; e o seu objeto 

de investigação tornou-se a concepção de leitura presente no funcionamento 

instituído para as bibliotecas. 

Especificamente, os objetivos deste estudo são: 

 Perscrutar o conceito de leitura, demonstrando que esta é uma ação 

mais ampla do que o sentido que hegemonicamente lhe é atribuído pelo 

senso comum, de capacidade de decodificar o registro escrito da língua; 

 Apresentar, por consequência, que o sujeito leitor não se forma a partir 

de sua mera alfabetização, mas de práticas de leitura que possibilitem 

uma construção crítica e participativa dos sentidos para o que é lido, e 

que cabe também à biblioteca escolar esta formação dos sujeitos desde 

a educação infantil; 

 Confrontar o contexto histórico de origem e desenvolvimento das 

bibliotecas públicas e escolares – e suas transformações – com as 

práticas de leitura e os públicos atendidos por estas instituições como 

forma de entender o distanciamento das práticas profissionais dos 

bibliotecários de ações de promoção e de mediação de leituras; 

 Exibir os proveitos que a leitura compartilhada pode oferecer à 

Educação infantil, e os benefícios oriundos do acesso à leitura através 

da biblioteca para o desenvolvimento e a educação das crianças desta 

etapa da Educação Básica; 

 Demonstrar que, tanto quanto a biblioteca escolar, o bibliotecário pode 

colaborar para a educação leitora e de uso da biblioteca pelas crianças 

pequenas. 

A partir da concepção social-construtivista sobre o desenvolvimento da criança, 

adotada pela Creche UFF e compartilhada pela BFP, era necessário entender a 

leitura através de um aporte teórico e epistemológico compatível, que da mesma 

forma, apresentasse a leitura dentro de um contexto dialógico, histórico e social. 

Optamos pela Análise do Discurso porque ela ofereceu referencial teórico e 

epistemológico ideal para esta compreensão. Outro motivo que nos levou à esta 

opção foi a possibilidade de estudar a leitura na Educação Infantil a partir de uma 

disciplina ligada à linguagem, e não a uma concepção pedagógica, o que poderá 
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facilitar a sua análise por propostas educacionais de orientações distintas da social-

construtivista. 

A Análise do Discurso (AD) adotada neste estudo é a orientada pelas 

concepções de Michel Pêcheux. Este autor relaciona características das áreas de 

Linguística, História e Psicanálise, buscando demonstrar como ideologia e 

linguagem se relacionam nos discursos. Esta disciplina compreende o discurso, 

materializado no texto, como o “efeito de sentido entre locutores” (ORLANDI, 1994, 

p. 53) ou, em outras palavras, estuda o funcionamento da linguagem em suas 

condições sociais e históricas de produção. A AD busca os processos e condições 

de produção da linguagem (ORLANDI, 2009) para a análise dos sentidos em seus 

discursos. A leitura e seus processos semânticos são vistos como uma experiência 

da linguagem nas relações sociais. É compreendida como a instauração de 

sentidos, mediada pela ideologia e marcada pelas condições históricas e sociais dos 

sujeitos. A construção dos sentidos pelos sujeitos também leva em conta o lugar 

social ocupado dentro desta coletividade. Considera, ainda, a intertextualidade da 

linguagem presente em nosso conhecimento de mundo, como consequência de uma 

relação de sentidos que nos antecedeu, nos perpassa e nos sucederá (ORLANDI, 

2008; YUNES, 2009). Estes aspectos da construção dos discursos foram 

importantes na busca por compreender o desenvolvimento do discurso das áreas de 

Biblioteconomia e CI, no que diz respeito ao conceito e às ações de leitura 

praticadas na biblioteca escolar. Também serviram para identificar as limitações 

conceituais e sociais destes discursos, em prol de superá-las, alcançando, assim, 

novo olhar sobre a biblioteca escolar, a leitura, e as crianças da Educação Infantil 

enquanto leitores. Embora saibamos que esta é apenas uma das possíveis 

interpretações para a problemática em questão. 

Assim sendo, para obedecer à natureza de um estudo sobre a leitura como 

processo interativo da linguagem, e alcançarmos uma compreensão de como a 

biblioteca escolar e o bibliotecário podem atuar na formação de leitores na Educação 

Infantil, tendo por base a experiência da BFP, estruturamos o caminho metodológico 

percorrido nesta pesquisa da seguinte forma: 

 Para abordar as práticas de leitura (e sua importância para a Educação 

Infantil) a partir de uma perspectiva social e cultural, e não através do 

pragmatismo com o qual a informação tem sido estudada na CI, 

adotamos a Análise do Discurso; 
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 A análise de fatos históricos das áreas da Biblioteconomia e CI foram 

incorporadas para ilustrar as condições de produção do discurso 

institucional destas áreas e as formações sociais que influenciaram nas 

transformações ocorridas na concepção de leitura contida na estrutura 

de funcionamento instituído para as bibliotecas; 

 O campo empírico em estudo é a Biblioteca Flor de Papel, configurando-

se, enquanto pesquisa qualitativa, como um estudo de caso etnográfico.  

A opção pelo estudo de caso do tipo etnográfico se deu por esta metodologia 

privilegiar a percepção dos fenômenos particulares dentro da complexidade de seu 

contexto social, buscando descrever as características das relações de determinado 

grupo social em seu cotidiano, onde o próprio pesquisador está implicado, 

mostrando-se, assim, como a metodologia mais adequada para a compreensão do 

universo da Biblioteca Flor de Papel. 

 A estrutura do presente estudo está disposta da seguinte forma: no primeiro 

capítulo apresento os referenciais teórico e metodológico que guiaram esta 

pesquisa, seu critério de análise dos dados do campo empírico e os respectivos 

instrumentos de coleta de dados. 

No segundo capítulo iniciei a descrição etnográfica propriamente dita do campo 

empírico estudado. Apresento os princípios pedagógicos de funcionamento da 

Creche UFF como a cultura institucional que determinou o modo de funcionamento 

da BFP ao longo de sua existência. Articulada a esta, apresento a demanda que deu 

origem à BFP, o desenvolvimento de seu projeto de extensão ao longo dos anos e 

as diferentes representações das funções da BFP em documentos distintos, 

revelando uma contradição nos entendimentos coletivos sobre o papel deste 

espaço.Analisei, ainda, a ocorrência e os pontos de estranhamento da cultura 

institucional local, a partir do relato de experiência de outra bibliotecária. Seguiu a 

esta análise a identificação de um comportamento distinto do esperado, manifestado 

pelas crianças, como efeitos de sentido das leituras realizadas.  

O terceiro capítulo apresenta uma compreensão ampliada do conceito de 

leitura. Finalizo este capítulo apresentando o funcionamento da BFP, e os vários 

sentidos atribuídos à leitura e ao uso desta biblioteca nas relações estabelecidas 

entre as educadoras de sala, as crianças e a equipe da BFP. 
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O quarto capítulo buscou apresentar o modelo estrutural de funcionamento das 

bibliotecas e os motivos do distanciamento do bibliotecário de práticas de 

dinamização de leituras, que motivam os estranhamentos apresentados neste 

estudo. Esta busca investigou a origem das bibliotecas públicas e escolares, no 

Brasil e em países da Europa e nos Estados Unidos, como forma de reconstituir os 

contextos históricos e sociais em que se construiu os discursos sobre leitura 

presentes nas áreas de Biblioteconomia e CI. Também apresenta o discurso atual 

sobre as bibliotecas escolares, a valorização desta instituição e sua vinculação com 

a valorização da leitura. 

O quinto capítulo apresenta documentos de cunho legal e normativo, sobre os 

direitos infantis, as políticas e diretrizes para a Educação Infantil e de documentos 

normativos da Biblioteconomia, que respaldam o acesso das crianças pequenas aos 

materiais de informação nas bibliotecas escolares. Também apresenta os aspectos 

que a caracterizam como leitoras e usuárias de biblioteca. Apresenta, também, as 

utilizações feitas pelas crianças, das leituras e da biblioteca, vinculadas aos seus 

interesses de aprendizado e aplicação das linguagens oral e escrita em suas 

relações cotidianas, que comumente os leva a deflagrar o processo de apreensão da 

língua escrita. 

O sexto capítulo trata do fazer bibliotecário enquanto mediador de leituras e os 

aspectos necessários para que este profissional realize esta função vislumbrando a 

formação das crianças da Educação Infantil como leitores e usuários de biblioteca. 

Apresentamos as considerações finais sobre o estudo no sétimo capítulo. É 

importante ressaltar que o estudo de caso é desenvolvido ao longo dos capítulos da 

pesquisa, entremeado com as construções teóricas realizadas. 

 Antes de retirar minha fala11 da primeira pessoa, para iniciar a linguagem plural 

do estilo acadêmico, devo dar, ainda, um último esclarecimento, desta vez a respeito 

do título desta pesquisa. Biblioteca para quem não sabe ler? foi o primeiro 

questionamento que me ocorreu quando soube que a Biblioteca Flor de Papel 

atendia a crianças de um ano e meio a seis anos. Refletia à época a questão que eu 

precisava responder para poder atuar nesta biblioteca. Atualmente é uma 

                                                             
11

 Tomarei a palavra na primeira pessoa, novamente, em alguns momentos deste estudo, quando se 
tratar de análise e/ou descrição do campo empírico, em que se fará necessário esta abordagem 
pessoal para caracterizar a minha inserção no ambiente em estudo, antes e durante a observação 
participante, como é característico das pesquisas de cunho etnográfico.    
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provocação que alude ao papel das bibliotecas enquanto instituição de preservação 

e disseminação de toda a riqueza intelectual e criativa presente em seu acervo e, 

por outro lado, ao meio necessário à esta instituição para enriquecer o sujeito e a 

sociedade com esse tesouro. Pretende, com isso, levar o leitor ao estranhamento, 

fazendo-o refletir sobre em que bases devem estar assentadas as ações desta 

instituição-território-espaço social para que ela cumpra o seu real objetivo de 

ampliar a potência intelectual, a concepção de mundo, e a linguagem dos sujeitos e 

da coletividade, visando melhorar as suas possibilidades de ser e de viver no 

mundo. 
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1. ESCOLHAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

Os significados são o grande mote desta pesquisa. Os vários significados para 

o conceito de leitura, presentes em nossa sociedade. Os significados construídos 

pelo leitor como condição de efetivação da leitura dos textos. Também nos importa 

os significados presentes nas relações estabelecidas entre as crianças, a equipe da 

BFP e os educadores da Creche UFF em torno dos trabalhos de formação de 

leitores e mediação da leitura realizada pela BFP.  

A AD integrou esta pesquisa oferecendo instrumental teórico para a 

compreensão do funcionamento do discurso e seus “efeitos de sentidos entre 

locutores”. (ORLANDI, 1994, p. 53). Este instrumental serviu para conduzir as 

considerações realizadas sobre o conceito de leitura, de modo a ampliar o seu 

entendimento. 

A Análise de Discurso, ao se fazer no entremeio entre Linguística e 
Ciências Sociais, não se especifica claramente um lugar no/de 
reconhecimento das disciplinas. O que lhe importa é, sobretudo, 
colocar questões para a Linguística no campo de sua constituição, 
interpelando-a pela historicidade que ela apaga, do mesmo modo 
que coloca questões para as Ciências Sociais em seus 
fundamentos, interrogando a transparência da linguagem, a do 
sujeito e a do sentido, transparência sobre a qual essas ciências se 

assentam. (ORLANDI, 1994, p. 54, grifo nosso). 
 

Frente à realidade informacional que se apresentava na BFP e a insuficiência 

teórica das áreas de Biblioteconomia e CI para explicá-la, justificá-la e subsidiá-la, a 

utilização da AD não só serviu para desnaturalizar as concepções sobre a leitura e 

seus processos semânticos, como também os reinseriu nos contextos sociais e 

históricos em que acontecem. Esta contribuição possibilitou a identificação dos 

limites dos conhecimentos das áreas de Biblioteconomia e CI sobre os fluxos 

informativos e comunicacionais, calcados em uma lógica que retira a informação do 

contexto social em que é produzida e demandada.  

A AD do discurso mostrou-se especialmente adequada para a análise das 

ações de leitura compartilhada e narrativas orais para crianças porque a produção 

de sua reflexão tem o seu embasamento na relação entre o sujeito e o sentido. 

“Como dissemos, a Análise de Discurso tem seu ponto de apoio na reflexão que 

produz sobre o sujeito e o sentido — um relativamente ao outro — já que considera 

que, ao significar, o sujeito se significa”. (ORLANDI, 1994, p. 55). 
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O estudo de caso realizado analisou o trabalho da equipe da BFP no 

atendimento às crianças da Creche UFF. Nesta análise voltei minha atenção para as 

relações construídas em torno da leitura entre as mediadoras, as crianças e as 

educadoras de sala. Ou seja, para avaliar as ações da biblioteca e sua equipe no 

trabalho de formação de leitores, a categoria de análise utilizada foi a leitura. 

Partindo deste encadeamento de análises sobre as interações e intenções de 

uso para o livro, a leitura e a biblioteca é que observei as ações de formação de 

leitores realizadas pela BFP, e comparei com os objetivos pretendidos em seu 

projeto, buscando as causas das suas dificuldades e limitações, bem como os 

resultados observados no interesse das crianças pela biblioteca e sua proposta de 

trabalho como experiência diária. 

Apresento, neste estudo de caso do tipo etnográfico, como as relações entre 

adultos e crianças aconteceram na BFP durante o período da pesquisa, e como a 

relação da biblioteca com os educadores da Creche UFF influenciaram na 

frequência das crianças à biblioteca e na construção do gosto e do interesse deles 

pela leitura e pela biblioteca.  

A decisão pela utilização do estudo de caso etnográfico depende do que o 

pesquisador quer investigar, da definição do objeto de estudo e das questões que 

quer responder (ANDRÉ, 1997). 

A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pela antropologia e pela 

sociologia para o estudo aprofundado do homem social e cultural. (ANDRÉ, 1995).  

A etnografia tem o objetivo de descrever a construção das realidades, manifestada 

nas culturas e nas relações sociais. Neste esquema de pesquisa o principal 

instrumento de coleta e análise dos dados é o próprio pesquisador, inserido no 

contexto em estudo. (ANDRÉ, 1995). Este deve:  

[...] buscar descrever os significados das ações e interações 
segundo o ponto de vista dos seus atores. A etnografia, [...] deve 
se centrar na descrição dos sistemas de significados culturais 
dos sujeitos estudados, o que vai muito além da descrição de 
situações, ambientes, pessoas ou da mera reprodução das suas 
falas e de seus depoimentos. (ANDRÉ, 1997, p. 104, grifo nosso). 

 
O estudo de caso etnográfico caracteriza-se por “um estudo aprofundado de 

uma unidade em sua complexidade e em seu dinamismo próprio, fornecendo 

informações relevantes para tomada de decisão.” (ANDRÉ, 1995, p. 49). Decisão 

esta que, em nosso caso, desejamos que alcance outras investigações das áreas de 
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Biblioteconomia e CI sobre a implicação da Biblioteca Escolar e do bibliotecário com 

a educação para a leitura junto aos vários grupos que compõem a comunidade 

escolar, incluindo a Educação Infantil. 

Em relação à característica dos estudos etnográficos de descrição profunda de 

uma realidade particular, há que se considerar que a mera descrição de fatos do 

cotidiano já consiste em uma análise, pois determinados pontos serão evidenciados 

em detrimento de outros. É importante ressaltar, também, que esta escolha não se 

dá de forma consciente ou imparcial, mas da perspectiva social e ideológica à qual o 

pesquisador está sujeito no contexto histórico em que o estudo é produzido. 

Admitindo, portanto, estas nuances discursivas que constituem, também, esta 

pesquisa, buscarei evidenciar os diversos discursos que orientam as relações entre 

a equipe da BFP, da Creche UFF e as crianças, suas contradições e os seus efeitos 

no uso da biblioteca pelas crianças. 

André (1995) ressalta que há diferença entre o estudo de caso etnográfico da 

antropologia e sociologia e o estudo de caso do tipo etnográfico, desenvolvido para 

as investigações da Educação. Conforme esclarece a autora, o estudo de caso do 

tipo etnográfico é uma metodologia adaptada da etnografia para as pesquisas em 

Educação, e bastante utilizada nas investigações sobre as práticas escolares. Estes 

estudos se valem de técnicas associadas à etnografia, com o objetivo de buscar 

compreender a realidade escolar para depois agir sobre ela. São conduzidas para 

focalizar como se dá o processo educativo na prática (ANDRÉ, 1995, 1997). Neste 

sentido, não são pesquisas etnográficas no sentido estrito ou puro, pois seu objeto 

de pesquisa não é a cultura. Também não fazem uso de todo instrumental e de 

todas as etapas necessárias para as pesquisas etnográficas de cunho antropológico 

e sociológico, pois o seu objeto de estudo é o processo educativo contido nas 

práticas cotidianas da Educação. (ANDRÉ, 1995). 

No presente estudo, da mesma forma como procede com as investigações 

sobre o contexto educativo, interessa-nos as condições sociais de produção da 

leitura na biblioteca presentes nas práticas da biblioteca com as crianças da 

Educação Infantil, no intuito de formá-los leitores. Por isso entendemos que há uma 

equivalência de contextos de pesquisa que oportunizam a este estudo utilizar os 

mesmos critérios metodológicos empregados para as salas de aula ao investigar 

suas práticas. 
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A metodologia escolhida para a investigação empírica tem particular 

adequação aos objetivos do presente estudo porque busca compreender como se 

processam as relações humanas de um contexto particular, geralmente estranho ao 

pesquisador, que se encontra inserido no ambiente empírico da pesquisa. Assim, 

torna-se uma forma mais efetiva de análise das situações sociais particulares, visto a 

complexidade e a dinâmica das interações desta natureza. Portanto, o alvo das 

observações aqui relatadas é o funcionamento cotidiano da BFP, dentro de um 

contexto que exige um rompimento com a estrutura tradicional de funcionamento 

das bibliotecas, em busca de outra, baseada nas interações sociais, na linguagem e 

no lúdico.   

O estranhamento do funcionamento da Creche UFF e da vinculação da 

biblioteca a uma instituição de educação infantil, com uma proposta de trabalho com 

as crianças que rompe com o comportamento hierárquico e vertical que comumente 

se pratica nas relações entre adultos e crianças, e sem objetivos ligados à 

alfabetização ou a preparação das crianças para o ensino fundamental, deram conta 

de propiciar o ambiente ideal para a aplicação metodológica escolhida. Era essencial 

e urgente compreender e apreender a proposta educacional em pauta para a 

biblioteca, bem como ampliar os conhecimentos sobre o conceito de leitura e de sua 

importância para o desenvolvimento e a educação das crianças da Educação 

Infantil, para articulá-lo com o projeto político-pedagógico da Creche UFF, com o fim 

de atender às demandas desta por ações da BFP direcionadas às crianças. Este foi 

o fio condutor da pesquisa durante todo o seu decurso, que teve no cotidiano da 

BFP, o seu grande celeiro de ideias, hipóteses, dúvidas e conhecimentos aqui 

expostos. 

Embora ciente da dificuldade de produzir generalizações a partir de pesquisas 

de natureza particular, acreditamos que esta análise contribui com a CI: 

 Na apresentação de outra possível e necessária atuação da Biblioteca 

Escolar e do bibliotecário, agregando ao seu saber e ao seu fazer maior 

compreensão sobre o que é a leitura e seu impacto em todos os 

âmbitos das relações sociais e na constituição da visão de mundo dos 

sujeitos leitores, não se limitando, portanto, ao desempenho escolar; 

 Para as reflexões de bibliotecários que desenvolvem trabalhos 

semelhantes em bibliotecas escolares, subsidiando as generalizações 
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naturalísticas12 (STAKE, 1983, apud LUDKE; ANDRÉ, 1986) de 

aspectos comuns do cotidiano deste tipo de atuação; 

 Com subsídios para o desenvolvimento de novos estudos acerca dos 

serviços de biblioteca voltados para o efetivo uso do acervo pelos 

usuários da primeira infância, não baseando o funcionamento da 

biblioteca somente na organização e recuperação da informação por 

metadados, aonde a mediação da leitura é feita por outro educador, que 

não o bibliotecário, mas que se dê, também, em um serviço de 

referência pautado, principalmente, no compartilhamento e fomento de 

práticas de leituras; 

 Trazendo novos elementos para os debates acerca da formação 

profissional do bibliotecário para o desempenho, na biblioteca escolar, 

de atividades educativas.  

A realização de um estudo de caso sobre o meu local de trabalho não foi a 

primeira opção metodológica para o desenvolvimento do estudo de campo, pois 

temia o envolvimento e o possível comprometimento ético com os fatos do ambiente. 

Porém, a possibilidade de contribuir para as discussões sobre os usos da 

informação por públicos em geral excluídos do paradigma de usuários de biblioteca, 

a partir do relato de experiência da BFP, me motivou a desenvolver a ideia a partir 

do instrumental da metodologia etnográfica. Esta foi adotada após o exame de 

qualificação, quando pude perceber que, desde o início de minha atuação na BFP, já 

me encontrava em um contexto favorável para a adoção desta metodologia, pois na 

prática, realizava a busca por uma melhor compreensão da realidade de um 

contexto profissional inesperado e completamente diferente do que a minha 

formação profissional tinha me capacitado para lidar.  

Sobre a questão do envolvimento do pesquisador com o local pesquisado, o 

qual André (1995) denomina como “questão objetividade x participação” (ANDRÉ, 

1995, p. 45), a autora alerta para os riscos da confusão que o pesquisador pode 

fazer com o seu objeto de estudo, entre os conhecimentos anteriores à pesquisa e 

os decorrentes dela. A autora aponta como caminho para assegurar a necessária 

                                                             
12

 Segundo as autoras, a generalização naturalística é realizada não pelo autor, mas pelo leitor. Este, 

ao entrar em contato com o conhecimento experiencial do autor, através da pesquisa, o associa aos 

conhecimentos de sua experiência pessoal. 
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coerência para a execução de um trabalho científico o estranhamento, definindo-o 

como:  

[...] um esforço sistemático de análise de uma situação familiar como 
se fosse estranha. Trata-se de saber lidar com percepções e 
opiniões já formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em 
conta, sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as com apoio do 
referencial teórico e de procedimentos metodológicos específicos, 
como por exemplo a triangulação (ANDRÉ, 1995, p. 48).  
 

A triangulação refere-se à busca, pelo pesquisador, de posições, fontes de 

informação e perspectivas variadas de interpretação dos dados, que, com o apoio do 

referencial teórico, ajudam a manter o necessário distanciamento no 

desenvolvimento da pesquisa (ANDRÉ, 1995).  

A triangulação realizada nesta pesquisa, para análise dos dados colhidos do 

campo empírico, levou em conta o fato de já me encontrar inserida nesta 

comunidade, ocupando o lugar de bibliotecária, e o tempo restante para a realização 

da pesquisa em campo, que era dividido com as rotinas e compromissos 

profissionais diários. Sendo assim, tomei a decisão de utilizar toda a produção 

documental já existente sobre a BFP como forma de complementar os dados 

colhidos do campo empírico, através das observações realizadas no período de 15 

de agosto a 04 de dezembro de 2013 e de outras, feitas no decorrer do ano que 

eram registradas para serem debatidas nas reuniões de equipe e de planejamento 

pedagógico. A estes dados, soma-se, também, o depoimento colhido de outra 

bibliotecária que também trabalha neste mesmo ambiente profissional, e as 

experiências efetivas vividas por mim ao longo dos três anos de trabalho na BFP, 

que serviram de base para estabelecer as relações entre os dados oriundos de 

todas as fontes, em busca de compor o quadro das dinâmicas sociais em torno da 

leitura das crianças na BFP. Esta análise caminha no sentido de encontrar não só 

um entendimento ampliado da leitura e do uso da informação pelas crianças da 

Educação Infantil, mas no sentido de compreender os valores e os significados para 

a leitura e para o uso da biblioteca presentes nestes momentos, e que afetam 

diretamente a formação do leitor. Fatos estes que por diversas vezes já haviam se 

repetido, sem o alcance de um discernimento sobre suas possíveis causas e 

prováveis consequências. 

À época da observação participante, optei por não revelar a metodologia de 

minha pesquisa para a equipe da BFP como meio de preservar a espontaneidade 
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dos comportamentos dos adultos envolvidos naquele ambiente, em especial os da 

equipe da biblioteca. Este tipo de envolvimento com o campo empírico, no qual não 

é explicitado o papel e o propósito do pesquisador para os demais membros do 

grupo é denominado por Buford Junker (1971) como “participante total” (JUNKER, 

1971, apud LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 28-29). Como forma de garantir a conduta 

ética, neste caso, não relacionei as observações mencionadas a qualquer forma de 

identificação dos integrantes da equipe ou das crianças, garantindo, assim, o seu 

total anonimato. Da mesma forma procedemos com relação aos adultos da equipe 

da Creche UFF, solicitando a autorização para a utilização da documentação e o uso 

das fotografias das crianças à Superintendente da SDC e aos pais das crianças, 

respectivamente. 

Aprofundando o conhecimento sobre as técnicas de coleta de dados utilizadas 

neste estudo, Lüdke e André (1986) nos falam que a observação nas pesquisas de 

abordagem qualitativa “possibilitam um contato pessoal e estreito do pesquisador 

com o fenômeno pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 26). São elas: 

 A possibilidade dada ao observador de utilizar seus conhecimentos e 

experiências pessoais para construir uma compreensão sobre o 

fenômeno estudado; 

 A oportunidade do observador de se aproximar da perspectiva dos 

sujeitos implicados no objeto em estudo, possibilitando a apreensão de 

sua visão de mundo; 

 A possibilidade de se descobrir outros aspectos de um problema, ainda 

não vislumbrados; 

 “permite a coleta de dados em situações em que é impossível outra 

forma de comunicação” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). 

Outra técnica utilizada para coleta dos dados foi a solicitação do depoimento13 

de outra bibliotecária da BFP, a fim de buscar pontos em comum entre as 

percepções dela e a minha sobre a proposta de trabalho da biblioteca junto às 

crianças, e sobre o significado das relações estabelecidas entre os educadores de 

sala, as crianças e a equipe da BFP. A bibliotecária consultada é a que atua comigo 

                                                             
13 A autorização para o uso deste depoimento nesta pesquisa está em anexo. 
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na biblioteca desde 2012, Valéria Souza da Costa. O objetivo de dar-lhe a palavra foi 

perceber quais as dificuldades apontadas neste momento que vivemos, e as 

percepções que tem do papel que a bibliotecária deve(ria) desempenhar naquele 

contexto, sobre suas concepções a respeito do trabalho de leitura e informação 

desenvolvido junto às crianças e os efeitos percebidos oriundos destas ações a fim 

de verificar se há características comuns nestas experiências que sejam oriundas do 

discurso institucional das áreas de Biblioteconomia e CI sobre o funcionamento das 

bibliotecas escolares. A opção pela solicitação de um depoimento por escrito a 

respeito da experiência na BFP baseou-se em garantir a liberdade de expressão 

necessária para que pudesse construir o registro de suas vivências a partir das 

memórias e impressões mais significativas para ela. Porém, para dar-lhe uma ideia 

geral da investigação proposta na pesquisa, apresentei a ela o capítulo introdutório 

deste estudo. A solicitação do depoimento aconteceu após a observação 

participante. 

Por fim, a análise documental vem complementar e concluir o conjunto de 

técnicas de coleta de dados do campo empírico, possibilitando um olhar holístico, 

retrospectivo e comparativo com as experiências vividas atualmente. Esta material 

permite ampliar a compreensão sobre a existência e o trabalho desenvolvido pela 

BFP para além do período de desenvolvimento desta pesquisa porque resgata 

discursos, depoimentos, impressões de quem esteve antes de mim à frente deste 

lugar institucional. Sobre a análise documental Lüdke e André (1986) afirmam que 

esta técnica “busca identificar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). Dentre as 

situações apropriadas para o uso da análise documental, enumeradas pelas autoras 

supramencionadas, citando Holsti (1969) destacamos: as questões de tempo do 

pesquisador; para validação de informações obtidas por outras técnicas; e quando o 

pesquisador deseja estudar o problema a partir da expressão dos indivíduos 

(HOLSTI, 1969, apud LÜDKE, ANDRÉ, 1986). Acrescentamos mais um motivo para 

termos utilizado a análise documental: estes documentos foram as primeiras fontes 

de informação que usei para buscar compreender qual era a proposta de trabalho da 

BFP. 

Os documentos utilizados como fonte de dados foram: 

 Os projetos de extensão da BFP; 
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 Os relatórios e cadernos de registros dos bolsistas e estagiários sobre 

suas oficinas e horas de leitura livre;  

 Os registros de fatos ocorridos na biblioteca feitos pela equipe da BFP; 

 E-mails e relatórios anuais sobre as atividades da biblioteca, bem como 

os registros fotográficos e fílmicos de algumas das atividades 

mencionadas; 

 Fotos e filmes do cotidiano da BFP. 

Os projetos de extensão da biblioteca têm especial importância, pois além de 

subsidiarem informações sobre sua proposta de trabalho, possibilitando sua análise 

institucional enquanto unidade de informação e espaço de formação para as 

crianças e alunos dos cursos de nível superior, explicita sua vinculação com a 

Creche UFF e com a própria UFF, demonstrando, também, as alterações ocorridas 

no projeto ao longo dos anos, e o embasamento teórico-metodológico, que orientou 

suas ações do cotidiano. 

Os relatórios e os cadernos de registros dos bolsistas e estagiários revelam as 

intencionalidades de suas ações de leitura junto às crianças, bem como suas 

análises sobre a realização destas, e das reações que puderam perceber nas 

crianças. Os registros de fatos ocorridos na BFP demonstram o olhar destes 

discentes para o cotidiano, suas preocupações com a relação com a criança, 

registrando dados para a posterior verificação do grau de sucesso de suas 

interações com elas. 

As fotografias trazem a descrição imagética de pontos analisados nos 

documentos e na observação participante. 

Demonstradas as escolhas e os critérios utilizados na condução metodológica 

deste estudo, iniciaremos a descrição densa de seu contexto de ocorrência. 
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2. DESCRIÇÃO DENSA DA BIBLIOTECA FLOR DE PAPEL  

 

A importância da descrição densa para os estudos que buscam entender os 

significados presentes nas interações sociais é ser a própria definição deste esforço. 

[...] praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar 
informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 
campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas 
coisas, as técnicas e os processos determinados, que definem o 
empreendimento. O que o define é o tipo de esforço intelectual 
que ele representa: um risco elaborado para uma “descrição densa”, 
tomando emprestada uma noção de Gilbert Ryle. (GEERTZ, 1989, p. 
15, grifo nosso). 

 Geertz (1989) explica o entendimento de Ryle quanto à descrição densa, 

tomando-a como a capacidade de, ao descrever, distinguir as diferenças presentes 

por trás de práticas sociais semelhantes, expondo, pela análise, suas estruturas 

significantes. Portanto a descrição densa é o próprio fazer etnográfico (GEERTZ, 

1989). Desse modo, para a compreensão ampla do contexto em que se dá o estudo 

de caso, buscando apresentar as suas estruturas significativas, condição para a 

análise e compreensão minuciosa do objeto de estudo, sua origem e produção pelos 

atores envolvidos na pesquisa, detalharei neste capítulo o funcionamento da BFP e 

sua relação com a Creche UFF e com a Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

2.1 A CRECHE UFF: PÚBLICO-ALVO DA BFP 

 

A Creche UFF é a instituição de educação para a qual a BFP presta os seus 

serviços. Foi sua demanda por acesso aos livros pelas crianças que atendiam que 

deu origem à criação desta biblioteca. Também foi sobre as suas concepções sobre 

a criança e a infância, e sua proposta político-pedagógica que a BFP construiu o seu 

modo de atendimento e compartilhamento de leituras com as crianças da primeira 

infância. Por isso é imprescindível apresentar esta instituição, seus princípios e 

modo de funcionamento. 

A concepção sobre a criança como um sujeito social e de direitos na vivência 

de sua infância baseia-se nos referenciais da Sociologia da Infância14 e é a adotada 

                                                             
14 A Sociologia da Infância é um campo de estudos sociológicos que surgiu durante a década de 

1980. Possuindo perspectivas próprias sobre o conceito de socialização, sociedade e sujeito social, 
rompe com os paradigmas da Sociologia Clássica, entendendo as crianças como atores sociais 
ativos, detentores de direitos, capazes de interferir na estrutura social à sua volta. A infância é 
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pela Creche UFF.  Este campo de estudos sociológicos sobre a infância entende a 

criança como um ator social e um sujeito social, detentor de direitos no tempo 

presente de sua infância. Enquanto construção social, as formas de se viver a 

infância variam de uma sociedade para outra.  

A concepção adotada na Creche UFF sobre o desenvolvimento da criança 

parte da teoria social-construtivista15. Esta teoria baseia-se nos estudos de Vigotski 

sobre o desenvolvimento das funções superiores ou culturais dos seres humanos 

(memória, percepção, pensamento, linguagem), assumindo este desenvolvimento 

(inter-relacionado com a aprendizagem) como o resultado da adaptação social, 

histórica e cultural dos homens em sociedade.  

Sob este enfoque do desenvolvimento humano, a escola e a educação, como 

promotoras da aprendizagem, são essenciais para o desenvolvimento dos sujeitos e 

sua adaptação social, histórica e cultural, sendo o educador16 protagonista desta 

mediação o professor, o mediador entre os conhecimentos pessoais de cada criança 

e os conhecimentos culturalmente estabelecidos, ou seja, aqueles conhecimentos 

socialmente compartilhados nas interações e interpretações que prevaleceram entre 

os sujeitos.  

As crianças são percebidas como produtos e produtoras do seu meio social, 

pois ao mesmo tempo em que sofrem influências do ambiente externo, nos contatos 

sociais, elas também interferem nele, provocando alterações, a partir de sua 

contínua interação com demais grupos da sociedade. Esta forma de perceber a 

criança não admite uma educação em que ela seja tratada como uma folha de papel 

em branco a ser preenchida com o conhecimento dos adultos, como um futuro 

alguém, mas que não o é no hoje de sua infância.  As crianças trazem consigo 

várias experiências e observações de mundo, as quais usam para interagir com ele 

em busca de compreendê-lo. O saber da criança, suas interpretações e hipóteses 

para o que acontece à sua volta, o estímulo à investigação de temas de seus 

                                                                                                                                                                                              
concebida como uma categoria social do tipo geracional, (SARMENTO, 2009) que está sempre 
presente nos grupos sociais.  

15 Esta teoria também admite que haja aprendizado oriundo das interações entre as crianças, não 

sendo este provocado apenas pela intervenção dos adultos. 

16
 Neste estudo nos referiremos aos integrantes das equipes de sala da Creche UFF como 

educadoras, indistintamente, pois à época da pesquisa as equipes de sala se compunham de uma 

professora e de bolsistas do curso de Pedagogia para cada turno (manhã e tarde). 
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interesses, são o insumo do planejamento das atividades pedagógicas de uma 

proposta educativa de perspectiva social-construtivista. Em outras palavras, a escuta 

e o diálogo com as crianças, bem como o acolhimento de suas propostas são 

essenciais no cotidiano da Creche UFF. 

Esta dinâmica nas interações entre adultos e crianças rompe com as relações 

sociais hierárquicas historicamente estabelecidas entre esses atores, em especial 

nos ambientes educacionais. A escuta e diálogo das crianças é propiciado, 

principalmente, por intermédio da brincadeira. O brincar é o eixo fundamental que 

conduz o trabalho pedagógico da Creche UFF. É por meio da brincadeira que a 

criança age sobre o mundo, recriando-o, e comunica sua forma de percebê-lo. A 

brincadeira também deflagra o processo criativo e de significação das crianças. A 

imaginação é constitutiva do brincar. É por meio da observação das brincadeiras que 

as professoras e demais educadores identificavam os interesses e percepções das 

crianças, o que pensam e como agem com os outros. 

Acompanhar e apoiar atentamente as ações e interações das 
crianças nas suas brincadeiras é fundamental para a construção de 
uma prática pedagógica cujo objetivo é o desenvolvimento integral 
das crianças. (BORBA, 2011, p. 22). 

 Na Creche UFF as crianças são organizadas em três grupos: o grupo 1 (G1) 

com as crianças da faixa etária de um ano e meio a três anos, o grupo 2 (G2) com 

crianças de três a quatro anos e o grupo 3 (G3) com criança de quatro a cinco anos 

e onze meses anos. 

Os espaços de convivência das crianças são organizados de forma a propiciar 

a brincadeira e as interações entre elas, bem como o seu processo criativo.  

[...] o brincar, tanto para educadores como para as crianças, constitui 
uma atividade séria, promotora de muitas aprendizagens. É parte 
integrante do processo educativo, devendo ser incluída na 
organização dos espaços e tempos da creche, de modo a ser 
incentivada, garantida, enriquecida e observada. É também canal de 
encontro entre adultos e crianças. A experiência de brincar com as 
crianças, ou seja, de sermos parceiros de suas interações lúdicas, 
partilhando com elas decisões, escolhas, papéis e respeitando sua 
lógica e formas próprias de organização e significação da realidade, 
cria um espaço de aproximação e de relações de afeto com elas. 
(BORBA, 2011, p. 23). 

A proposta pedagógica da Creche UFF também almeja o desenvolvimento da 

autonomia da criança, privilegiando o seu acesso aos brinquedos e materiais 
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diversos e sua iniciativa na relação com os espaços e nas interações sociais. Ou 

seja, a interferência da criança sobre o mundo não é algo tolhido ou reprimido na 

Creche UFF, mas incentivado e acompanhado. 

As crianças devem ter em todos os espaços da creche acesso a 
brinquedos e materiais diversos que lhes ofereçam diferentes 
possibilidades de brincadeiras e de interações sociais com outras 
crianças. (BORBA, 2011, p. 21). 

A organização das atividades diárias oferecidas às crianças é realizada nas 

rodinhas, onde acontecem os combinados. Estes são uma alternativa às regras 

como forma de se estabelecer a rotina e os limites do que pode e o que não pode 

ser feito. As regras, em geral, compreendem os assuntos para os quais não existe 

negociação, que são a segurança e a saúde das crianças. (MOURÃO, 2011). Os 

combinados têm caráter mais flexível e favorecem a participação das crianças nas 

decisões cotidianas, o acolhimento e o desenvolvimento de suas propostas e a 

percepção de suas demandas nesta coletividade. “Muitos estudos mostram a 

importância da participação do sujeito na elaboração das normas coletivas para o 

cumprimento das mesmas” (PARDAL, 2011, p. [29]).  

As atividades pedagógicas advêm da identificação de temas de interesse para 

cada grupo de crianças. Depois de consultadas e decidido com o grupo o 

conteúdo/temática a serem trabalhadas nestas atividades, as professoras 

desenvolvem o trabalho por meio de projetos. Os projetos são uma metodologia de 

trabalho pedagógico, de busca e produção de conhecimento pensada para e 

utilizada em várias etapas do ensino básico e superior, sendo também aplicada na 

Educação Infantil, constituindo-se de várias etapas. 

O trabalho por projetos se diferencia de outras estratégias 
pedagógicas em vários aspectos: sua concepção de 
conhecimento e de aprendizagem, sua visão do papel do 
professor e dos alunos no processo de ensino e da 
aprendizagem. A característica principal dessa estratégia é criar 
condições para provocar o envolvimento direto e ativo dos 
participantes na busca e produção de conhecimentos, 
conhecimentos esses que dizem respeito a problemas e questões 
que fazem sentido para todos (o que é diferente de adquirir ou 

construir conhecimento sobre conteúdos escolares fragmentados, 
isolados e separados) (COLINVAUX, 2011, p. 38, grifo nosso). 

Ao final do projeto, ou completado o seu ciclo, a professora e as crianças 

preparam o dossiê do projeto, com as produções das crianças e os diversos 
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registros da realização do trabalho, e apresentam em forma de exposição, 

integralmente ou em parte. (COLINVAUX, 2011) 

A Creche UFF não se dedica, apenas, à Educação Infantil. Desde sua origem 

existia a intenção de que este espaço se constituísse em “um lócus de formação, 

pesquisa e estudo para profissionais de Educação Infantil” (VASCONCELLOS, 2011, 

p. [7]). Enquanto espaço de ensino, pesquisa e extensão para os cursos de 

graduação e pós-graduação relacionados com a Educação Infantil, o registro das 

atividades diárias é importante insumo para a formação destes alunos, constituindo-

se em subsídio das reflexões sobre os fazeres e saberes da Educação Infantil. “Vale 

lembrar que, como instrumento de trabalho, o registro está associado ao 

planejamento e à avaliação” (PICANÇO, 2011, p. 47). Assim se constituía a proposta 

pedagógica e a práxis da Creche UFF em 2011, época em que entrei em exercício 

na BFP, e ao longo desta pesquisa. 

Apresentarei, a seguir, o contexto de origem da BFP, sua proposta de extensão 

e outros entendimentos sobre as atribuições da BFP, como forma de compreender 

sua atuação junto à Creche UFF. 

 

2.2 BIBLIOTECA FLOR DE PAPEL: ORIGEM, PROPOSTA E DESAFIOS 

 

A BFP surgiu de uma demanda por acesso. Acesso à coleção bibliográfica 

infanto-juvenil Flor de Papel, que era desenvolvida na BCG para os estudos sobre 

Literatura infantil. 

Sabendo da existência desta coleção em um espaço tão próximo das crianças, 

as educadoras da Creche UFF as levavam em visita a esta biblioteca, para fazerem 

uso deste acervo. 

As visitas eram complicadas tanto para as crianças quanto para a biblioteca 

que os recebia. Pois, se por um lado, os pequenos encontravam uma série de 

restrições para o uso do espaço daquela biblioteca e para o acesso aos livros, por 

outro, a sua presença não propiciava a ambiência necessária para o estudo e a 

pesquisa dos usuários adultos dos cursos de nível superior. 

Em busca de uma solução que beneficiasse ambas as partes, o Núcleo de 

Documentação, dirigido à época pela professora Clarice Muhlethaler de Souza, junto 

com a professora Mônica Bezerra de Menezes Picanço, então coordenadora da 

Creche UFF, resolveram criar o projeto de extensão “Coleção Flor de Papel: uma 
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biblioteca na Creche UFF” para viabilizar a transferência desta coleção para as 

dependências da referida creche, facilitando, assim, o acesso e uso pelas crianças. 

O projeto COLEÇÃO “FLOR DE PAPEL”: UMA BIBLIOTECA NA 
CRECHE-UFF, possibilitará a efetiva utilização e dinamização de 
expressivo acervo de literatura infanto-juvenil hoje existente na 
(BCG) Biblioteca Central do Gragoatá, acumulado graças ao 
empenho do bibliotecário Almir Barbio, ex-chefe da BCG, para 
atender aos estudiosos de literatura infantil. 

Considerando-se a criação da Creche UFF, a manutenção de tal 
acervo na BCG, por se tratar de biblioteca universitária e portanto um 
espaço de estudo e pesquisa, no qual o acesso ao usuário infanto-
juvenil não é recomendável, seria no mínimo desperdiçar a 
oportunidade de oferecer aos alunos da Creche UFF uma das formas 
de educar – a leitura. (SOUZA et al., 1999, item 2 ). 

O primeiro projeto de extensão, escrito em 1999, contava com uma 

coordenação geral e três coordenações técnicas, divididas por áreas. A 

coordenação geral ficou a cargo do NDC, exercida pela professora Clarice, pois a 

este órgão ainda competia a responsabilidade pelo processamento técnico dos 

documentos do referido acervo, e o provimento dos materiais necessários para sua 

organização, independente de sua transferência para as dependências da Creche 

UFF (SOUZA et al., 1999). Em outras palavras, a despeito do espaço em que fosse 

armazenado o acervo da Coleção Flor de Papel para o uso das crianças, este 

necessitaria de um bibliotecário para lhe garantir a infraestrutura de organização e 

recuperação da informação. Este foi o papel desempenhado pelo NDC, inicialmente, 

na ação de extensão original da BFP. 

As coordenações técnicas foram distribuídas entre três áreas que compunham 

a ação: Educação, tendo como coordenadora a professora Mônica Picanço; Letras, 

coordenada pela professora Mariângela Rios de Oliveira17, e Documentação, sob a 

coordenação do professor Minoru Noyama18. A incumbência dos coordenadores de 

área era orientar o bolsista de extensão de seu curso no desenvolvimento de ações 

relacionadas à sua formação profissional que convergissem com os objetivos 

propostos no projeto de extensão. 

                                                             
17

 Conforme consta no projeto de 1999, a professora, à época, estava como subcoordenadora do 
Curso de Especialização em Literatura Infanto-juvenil do Departamento de Letras Clássicas e 
Vernáculas do Instituto de Letras. 

18
 Conforme consta no projeto de 1999, o professor, à época, ocupava a coordenação do curso de 

Biblioteconomia. 
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O projeto foi idealizado como um programa de leitura, de natureza “didático-

pedagógico interdisciplinar, e como laboratório de ensino, pesquisa e extensão 

interdepartamental”. (SOUZA et al., 1999, item 1.3, grifo nosso). De fato, apesar de 

sua motivação imediata ter se voltado para o atendimento das crianças atendidas 

pela Creche UFF, possibilitando, através do contato com o livro, suas formações 

como leitoras, este não foi o seu único objetivo. A Biblioteca Flor de Papel, na 

condição de uma ação de extensão de uma Instituição de Ensino Superior (IES), 

deveria também expressar a sua contribuição com o enriquecimento da formação 

dos discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade, 

relacionando-os com as demandas da sociedade, relativas à proposta da ação de 

extensão. As percepções sobre a relevância do projeto da biblioteca para o alcance 

dos objetivos educacionais da Creche UFF, e da coordenação do curso de 

Especialização em Literatura Infanto-Juvenil encontram-se nas palavras das suas 

respectivas coordenações, como apresentado a seguir. 

A organização de um acervo de literatura infanto-juvenil na creche 
tem grande relevância, uma vez que o acesso a diferentes materiais 
escritos, sobretudo ao livro, constitui pressuposto fundamental para a 
formação do leitor. A partir da compreensão de que a inserção no 
mundo da leitura deve ser anterior ao ensino formal da leitura e da 
escrita, a creche, como espaço voltado para a construção de 
conhecimentos da criança de 0 a 6 anos, tem papel fundamental, de 
garantir à criança ações vivas com a leitura. É nesse sentido – na 
perspectiva da formação de sujeitos – leitores – que assume grande 
valor a criação, na creche, de um espaço dinâmico de relações 
entre a criança e o livro (SOUZA et al., 1999, item 2, grifo nosso). 

A organização de um acervo de literatura infanto-juvenil na creche 
tem grande relevância, face a necessidade de dinamização de 
informações e de permanente atualização do magistério, de todos os 
níveis de ensino, em relação à literatura infanto-juvenil; a 
aplicabilidade de métodos e de técnicas de ensino que promovam a 
divulgação da literatura na instituição escolar e fora dela, visando a 
seu melhor aproveitamento e o caráter interdisciplinar e intraunidade 
do Curso de Especialização em Literatura Infanto-Juvenil, em 
consonância com o projeto ora proposto. (SOUZA et al., 1999, item 
2) 

 

Neste mesmo projeto, observamos um fato curioso, um primeiro sintoma do 

distanciamento do saber biblioteconômico das ações de uma biblioteca voltada para 

o público infantil presente no documento: apesar do curso de Biblioteconomia 

também estar contemplado no escopo da ação, não há um parecer a respeito das 

contribuições que o projeto da BFP poderia trazer para o alcance dos objetivos 
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educacionais deste curso. Nem no projeto original, de 1999, nem nas demais 

versões da mesma ação, de anos posteriores. 

Continuando a análise do texto do primeiro projeto de extensão, seu objetivo 

geral era: “Ser mais um espaço vivenciado pela criança, como intermediário entre a 

casa e a escola; e atender aos compromissos acadêmicos de Estágio, Pesquisa e 

Extensão” (SOUZA et al., 1999, item 3). Percebemos a preocupação dos autores em 

fazer da biblioteca, um espaço de vivências diárias para as crianças daquela 

instituição, um espaço pensado e planejado para suas experiências com o livro e a 

leitura, ao mesmo tempo em que seria também um espaço de formação profissional 

para os discentes do ensino superior dos cursos de Pedagogia, Letras e 

Biblioteconomia. 

Os objetivos específicos também foram divididos pelas áreas. 

A coordenação de Educação almejava as seguintes aquisições advindas da 

experiência da BFP: 

 Dinamizar e ampliar o trabalho multidisciplinar em pesquisa, 
extensão e estudos da criança de 0 a 6 anos no espaço da 
Creche UFF; 

 Contribuir para a formação de sujeitos leitores; 

 Documentar, através de observações escritas, gravações e 
filmagens, neste espaço, o desenvolvimento da criança em 
relação à leitura, criando subsídios para trabalhos de 
pesquisa posteriores; 

 Investigar as especificidades das interações entre a criança 
e o livro, educadores e crianças, criança e criança no 
contexto das ações relacionadas à leitura; 

 Proporcionar situações que favoreçam a compreensão dos 
usos da leitura e da escrita, possibilitando à criança o 
acesso e a apropriação de elementos culturais; 

 Desenvolver na criança o prazer de ler, observar, conhecer, 
levantar hipóteses, fazer uso, enfim, de conhecimentos que 
o homem construiu ao longo de sua história. (SOUZA et al., 
1999, item 3.2) 

Os objetivos específicos pretendidos pela área de Especialização em Literatura 

Infanto-Juvenil eram: 

 Utilizar a coleção Flor de Papel como conjunto literário 
referencial destinado às crianças e aos jovens, em disciplinas 
oferecidas pelo Curso de Especialização em Literatura 
Infanto-Juvenil; 

 Ressaltar as relações entre literatura infanto-juvenil e ensino, 
legitimando e destacando a função da leitura nesse processo, 
em virtude das motivações e características específicas de 
leitores infantis e juvenis; 
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 Contribuir para o desenvolvimento estético de educadores 
dotando-os de maiores recursos de seleção de títulos; 

 Promover o intercâmbio cultural entre a UFF e a comunidade 
externa, através da especialização do magistério municipal e 
estadual. (SOUZA et al., 1999, item 3.2).   

Para a área de Biblioteconomia, os objetivos esperados eram: 

 Utilizar a coleção Flor de Papel como conjunto literário 
referencial destinado às crianças e aos jovens, em disciplinas 
oferecidas pelo Curso de Biblioteconomia e Documentação; 

 Ressaltar as relações entre literatura infanto-juvenil e o 
planejamento de serviços de leitura em bibliotecas publicas 
e escolares, legitimando e destacando a função da leitura 
nesse processo, em virtude das motivações e 
características específicas de leitores infantis e juvenis; 

 Contribuir para o desenvolvimento técnico dos estudantes de 
Biblioteconomia dotando-os de conhecimentos para a 
seleção, aquisição, processamento uso de acervos infanto-
juvenis; 

 Possibilitar uma biblioteca infantil como laboratório de 
ensino, pesquisa e extensão para o Curso de 
Biblioteconomia e Documentação e o Departamento de 
Documentação. (SOUZA et al., 1999, item 3.2, grifo nosso) 

Como metas, a ação de extensão arrolava questões infraestruturais e de 

planejamento para a execução das atividades do projeto. Dentre as metas 

relacionadas à infraestrutura estavam: o mobiliário, a organização do acervo, 

seleção de bolsistas, a transferência e instalação da coleção Flor de Papel nas 

dependências da Creche UFF. As metas relativas ao planejamento da ação eram: 

compatibilização das atividades previstas pelas coordenações de área integrantes 

do projeto, bem como o planejamento conjunto destas atividades a serem 

desenvolvidas por cada área, o estabelecimento do plano de trabalho dos bolsistas, 

e a programação de atividades da biblioteca. Esta última arrolava as seguintes 

atividades: leitura oral, caixa-estante e contadores de histórias.  

A clientela pretendida no projeto inicial contemplava as crianças atendidas pela 

Creche UFF, os alunos dos cursos de Graduação em Pedagogia, Biblioteconomia, 

Letras e Serviço Social, e os alunos da pós-graduação (lato sensu) em Literatura 

Infanto-juvenil. (SOUZA et al., 1999). 

As atividades para cada área do saber foram detalhadas da seguinte forma: 

À Educação infantil cabia: 

 Sessões de leitura livre para as crianças da creche; 

 Organização de eventos envolvendo toda a creche em torno 
de projetos de leitura; 
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 Oficinas de produção centradas na comunicação oral ou 
escrita; 

 Sessões de contação de histórias; 

 Rodas de leitura para pais e educadores. (SOUZA et al., 
1999, item 5.3) 

 

As atividades da Especialização em Literatura Infanto-juvenil eram: 

 Pesquisa do acervo por intermédio de atividades, tais como: 
levantamento de obras e análise dos aspectos linguísticos, 
estéticos e ideológico-culturais; 

 Promoção de rodas de leitura com alunos da creche UFF e 
alunos da comunidade externa; 

 Testagem/aplicabilidade de métodos e técnicas que auxiliem 
o estímulo à leitura; 

 Realização de atividades culturais, tais como dramatização, 
jogral e debate, do corpo discente do Curso de 
Especialização em Literatura Infanto-juvenil com leitores 
infantis e juvenis. (SOUZA et al., 1999, item 5.3)  

 

Para a Biblioteconomia as atividades eram: 

 Realização de atividades didático-pedagógicas relacionadas 
às disciplinas do Curso de Biblioteconomia; 

 Realização de projetos de extensão e de pesquisa tendo 
como base a Coleção “Flor de Papel” e/ou as atividades de 
ensino – aprendizagens desenvolvidas na Creche UFF; 

 Utilização da Biblioteca da Creche UFF como laboratório de 
ensino, estágio, campo de pesquisa e clientela de projetos de 
extensão na área da Biblioteconomia e da Documentação. 
((SOUZA et al., 1999, item 5.3) 

 

Percebemos que, ao contrário da clara especificação e detalhamento das 

atividades das outras áreas, a Biblioteconomia demonstrou dificuldades em 

estabelecer que atividades desenvolver em uma biblioteca dirigida ao público infantil, 

para que ela contribuísse com o objetivo de tornar a BFP um espaço de formação de 

leitores e de bibliotecários. A mediação da leitura, ou, segundo as perspectivas do 

discurso das áreas de Biblioteconomia e CI, as ações de mediação da informação 

ao usuário no uso do acervo da biblioteca, estavam todas concentradas nas 

atividades a cargo das áreas de Pedagogia, responsável pela Educação Infantil, e 

da especialização em Literatura Infanto-Juvenil. Não havia uma ação de informar 

para ser executada, observada e estudada pela Biblioteconomia.  

Nesta época, a conformação original do projeto da BFP refletia as relações que 

cada uma das áreas do saber que a compunham mantinha com a leitura e a 

educação das crianças da primeira infância.  
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Nos anos que se seguiram, o projeto manteve a sua orientação básica: 

aproximar as crianças da leitura e ser espaço de experiência profissional para os 

alunos da graduação e pós-graduação de Biblioteconomia, Letras e Pedagogia. 

Porém, identificamos algumas alterações ocorridas ao longo dos anos e algumas 

indicações dos motivos de suas ocorrências presentes nos relatórios anuais 

referentes a cada exercício. 

 Em 2000 a coordenação geral do projeto é passada para a Creche UFF, por 

avaliarem que esta instituição teria condições de prestar maior apoio ao projeto da 

biblioteca. Não há indicações da presença de uma bibliotecária para tratar do acervo 

nesta época. 

 

A coordenação geral do mesmo foi repassada à professora Mônica 
Bezerra de Menezes Picanço pela professora Clarice Muhlethaler de 
Souza, diretora do Núcleo de Documentação da UFF, em maio de 
2000, por considerar que o desenvolvimento do projeto teria uma 
dinâmica mais apropriada se estivesse vinculada a uma coordenação 
mais atuante ao espaço onde seria realizado: a Creche UFF. Por 
isso, repassá-lo à coordenação da Creche foi uma solução plausível 
à medida que houve uma atuação mais direta sobre a metodologia 
exposta (PICANÇO, 2001b, item 10). 
 
 

Em 2001 o público-alvo da ação se amplia, de modo a incluir outro ator até 

então não contemplado: os pais das crianças. “Pais e responsáveis dos alunos 

atendidos pela Creche UFF” (PICANÇO, 2001b, item 9.2). O relatório final deste ano 

também apontou a necessidade de uma maior aproximação do projeto de extensão 

junto ao curso de Biblioteconomia, porém sem dar maiores explicações sobre o 

apontamento. 

 
No decorrer do ano de 2001 o projeto contou com a atuação de 
bolsistas competentes e envolvidos no trabalho. Houve total 
entrosamento entre a equipe. Registro a necessidade de maior 
aproximação com o curso de Biblioteconomia (PICANÇO, 2001b, 
item 6.1). 
 

 

Em outubro de 2003 o projeto recebe a servidora bibliotecária Márcia Peluzo 

para realizar a organização do acervo, meta até então não alcançada pela falta do 

recurso humano (bibliotecária) e de maquinário (computador). 

 
No tocante à organização do acervo tivemos dificuldades em função 
da falta de computador e de uma bibliotecária. Estes fatores 
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prejudicaram também o empréstimo dos livros. Registramos, em 
tempo, a vinda em outubro, da bibliotecária Márcia Peluzo para 
integrar a nossa equipe (PICANÇO, 2003, item 3). 

 

 
Também neste ano o projeto ficou sem a orientação prestada pelo professor de 

Biblioteconomia. “Infelizmente, não contamos este ano, com o prof. de 

Biblioteconomia como estava previsto” (PICANÇO, 2003, item 6.1). 

O público-alvo da biblioteca mais uma vez sinaliza expansão, demonstrando 

que não se restringe mais a atender somente a comunidade da Creche UFF, 

recebendo demandas de outros alunos da graduação e pós-graduação sem vínculos 

com a Creche. Aproxima, assim, o seu funcionamento das demais bibliotecas da 

universidade. 

Caber ressaltar que a Biblioteca Flor de Papel é um espaço público 
estando aberto não só para a equipe creche UFF, mas também a 
quem mais se interessar. Com isso, temos recebido alunos de 
diversos cursos da UFF em busca de informações para suas 
pesquisas e dissertações e posterior ampliação dos conhecimentos 
(PICANÇO, 2003 item 10). 

 
Os objetivos específicos e as atividades não se apresentam mais delimitados 

por área, o que sugere uma ação mais interdisciplinar dos membros da equipe da 

BFP no intuito de alcançá-los. 

No texto do projeto de 2004, a menção à presença do saber biblioteconômico 

na ação de extensão é indicado, pela presença na equipe de execução, da 

bibliotecária Maria Conceição da Silva.  

 

No decorrer do ano de 2004 o projeto contou com a participação de 
três bolsistas de extensão nas áreas de Educação. Letras e 
Biblioteconomia e um bolsista de treinamento de Biblioteconomia. 
Apesar de não contarmos com o professor de biblioteconomia, o 
projeto pode contar com uma bibliotecária (PICANÇO, 2004b, item 
6.1) 
 

A substituição da orientação antes prestada pelo professor do curso pelo saber 

da bibliotecária indicava que esta profissional não restringia as suas ações ao 

tratamento técnico e recuperação da informação, mas participava ativamente das 

atividades voltadas para as mediações de leitura realizadas com as crianças. 

Ratificamos esta impressão com a comprovação da atuação desta profissional para 

além das suas atribuições, conforme exemplificado pelas fotografias selecionadas 

abaixo. 
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Fotografia 1: Primeira Maratona de Histórias, 2008 

 

Fotografia 1: A bibliotecária Maria Conceição da Silva encarna a 
Emília, personagem de Monteiro Lobato para realizar a mediação na 
Primeira Maratona de Histórias da Creche UFF, em 2008. (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 

 

 

 

Fotografia 2: Semext 2008 

 

Fotografia 2: A bibliotecária apresenta o trabalho na Semana de 
Extensão de 2008 (Semext 2008) sobre o projeto da BFP. (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 
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Também há alterações no texto do objetivo geral do projeto, encaminhando a 

formação de leitores como um dos objetivos gerais: “promover a aproximação da 

criança com o livro na perspectiva da formação de novos leitores [...]” (PICANÇO, 

2004a, item 6). Este, que antes era um objetivo específico da Pedagogia, agora se 

torna uma meta para todos os integrantes da BFP. É importante salientar as 

alterações nos objetivos específicos: a separação destes por área acaba e a 

formação dos alunos de Biblioteconomia passa a ser um dos objetivos explicitados 

nesta seção. “Contribuir para o desenvolvimento de técnicas dos estudantes de 

Biblioteconomia dotando-os de conhecimento para a seleção, aquisição, 

processamento e uso de acervos infanto-juvenis” (PICANÇO, 2004a, item 6, grifo 

nosso). 

Em 2005 a coordenação geral do projeto pela bibliotecária Maria Conceição da 

Silva vincula novamente este projeto ao NDC. A coordenação pedagógica fica a 

cargo da Professora Mônica Picanço. Nesta época, encerra a coordenação da 

Especialização em Literatura Infantil. (SILVA, 2005a, item 2). 

Em 2007 O projeto foi apresentado ao Programa de Extensão Universitária 

(PROEXT Cultura), diferentemente dos anos anteriores em que era apresentado ao 

programa Bolsa Extensão. Nesta proposta aparecem elementos indicadores de uma 

preocupação com os efetivos resultados das ações de leitura da biblioteca, como 

aumentar o uso da coleção e o número de usuários, e ampliar a sua ação por meio 

de um trabalho de mediação cultural (teatro, música, passeios culturais e divulgação 

de atividades culturais para as famílias) como forma de oferecer experiências 

culturais com outras linguagens às crianças. 

Metas: 
Aumentar o número de uso efetivo da coleção alocada na biblioteca 
do projeto. Ampliar o leque de usuários da coleção (dentro do nosso 
público alvo) Oferecer atividades culturais de contação de histórias, 
linguagem teatral e musical e facilitação de acesso a lugares públicos 
de fomento à cultura tais como a Biblioteca Nacional, museus e 
exposições. Confecção semanal da “Agendinha Cultural”. Exibição 
de filmes nacionais para criança, com destaque para a série “Juro 
que vi”. (SILVA, 2007, metas) 

 

Nesta proposta o elemento novo são os critérios de acompanhamento e 

avaliação da ação, que se pautam no comportamento apresentado pelas crianças, 

relativos à sua motivação em estar na biblioteca, lendo ou participando de atividades 

culturais, na avaliação dos pais sobre o trabalho desenvolvido pela BFP, tendo o 



49 
 

questionário como instrumento de coleta dos dados, e nas avaliações da equipe 

pedagógica, apurada nas reuniões do planejamento pedagógico da Creche UFF.  

 

Indicadores: 
Procura, consulta e empréstimo de obras alocadas na biblioteca, 
bem como a frequência nas atividades culturais. Avaliação dos pais 
em relação às oficinas e demais atividades através de questionários 
constituídos pelo planejamento participativo da Creche UFF. 
Avaliação de aplicabilidade pedagógica nas reuniões do 
planejamento pedagógico da Creche UFF (SILVA, 2007, 

Indicadores, grifo nosso) 

 

Este também é o primeiro projeto com indicação das Referências bibliográficas 

da proposta. Não encontramos relatório final do projeto deste ano, nem qualquer 

outro documento indicando a participação de bolsista vinculado à ação. 

Em 2011 o projeto volta a ser coordenado pela professora Mônica Picanço, 

tendo a bibliotecária Rachel Polycarpo da Silva como vice-coordenadora (PICANÇO; 

SILVA, 2011, item 2.1). Alguns elementos presentes no projeto inicial, de 1999, 

voltam a aparecer, como a divisão por áreas do saber do âmbito de atuação de cada 

componente da equipe, agora dividida em duas áreas: Educação Infantil e 

Biblioteconomia. Também surge a preocupação com a formação do usuário de 

biblioteca, educando-o para o bom uso do patrimônio público e dos espaços 

coletivos de convivência. 

 

A BFP é um espaço de mediação da informação e do conhecimento 
e dedica-se à formação do leitor, ao incentivo à leitura e à cultura e a 
promover a prática do ensino, da pesquisa e da extensão nas áreas 
de Educação Infantil e Biblioteconomia. 

No âmbito da educação infantil a BFP atua: 

- no estímulo às práticas leitoras, privilegiando a literatura, 
potencializando o letramento, o gosto pelo livro, a criatividade e ao 
lúdico no processo de aprendizagem infantil; 

- na formação de sujeitos críticos e na ampliação do conhecimento 
de mundo pelas crianças; 

- subsidiando material teórico à equipe de profissionais da Creche; 

No âmbito da biblioteconomia oferece: 

- espaço de práticas de serviço de referência voltado para um público 
de usuários de biblioteca iniciantes, onde o bibliotecário, por vezes 
não atua somente como mediador da informação, mas também do 
conhecimento; 
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- o estímulo à cultura com serviço de alerta de atividades culturais 
voltadas ao público infantil; 

-novas práticas de gestão de bibliotecas, de arranjo de acervo de 
produtos e serviços para o público não letrado; 

-trabalho com os novos usuários no sentido de educar para o uso 
compartilhado e responsável dos materiais da biblioteca e do espaço 
coletivo. (PICANÇO; SILVA, 2011a, item 1.6 resumo da proposta)  

 
São apontadas, no relatório final, alterações no espaço físico e em algumas 

atividades como forma de adequar os serviços às necessidades de seu público e 

também as dificuldades enfrentadas no trabalho, sendo atribuídas à inexperiência da 

equipe com o público da Educação Infantil. 

 

Como mencionado anteriormente, algumas das mudanças que 
ocorreram na BFP foi a do mobiliário do acervo infantil e, 
consequentemente, do layout da biblioteca, com a intenção de 
favorecer o acesso ao livro, um maior espaço de circulação e leitura, 
num ambiente mais agradável, confortável e seguro e que 
favorecesse as diferentes atividades que são dinamizadas no local.  
Também ocorreram mudanças nos processos e serviços, visando 
adequar o atendimento às necessidades de seu público, e às 
demandas internas da instituição Creche UFF. Um dos serviços 
remodelados foi o empréstimo domiciliar, que teve seu prazo 
estendido, e com a possibilidade de se fazer mais de um empréstimo 
por final de semana. 
 
Dificuldades Ocorridas: 

As maiores dificuldades que enfrentamos atribuímos a: inexperiência 
da maior parte dos membros da equipe com a Educação Infantil; 
Falta de informações sobre o funcionamento anterior da biblioteca, já 
que se tratava de uma equipe completamente nova e não havia 
nenhum registro sobre como a BFP procedia anteriormente; 
Precariedade dos bens de informática da biblioteca, que não 
contribuíram para a celeridade das atividades nem para a 
preservação das informações nele contidas; 
Falta de material para trabalho como tinta para impressora, por 
exemplo. (PICANÇO; SILVA, 2011b, p. 9). 
 

No ano de 2012, o evento que compõe o projeto, realizado em 05 de dezembro 

de 2012, teve a sua temática modificada: deixou de contemplar a literatura infantil e 

passou a abordar as Bibliotecas Infantis. Em 2013, a Mesa Redonda sobre 

bibliotecas na Educação Infantil, além de estar contemplado no texto do projeto da 

biblioteca, ganhou um cadastro próprio no Sistema de Informação e Gestão de 

Projetos (SigProj) e também um bolsista para atuar exclusivamente em sua 

organização, visto o interesse que a nova temática despertou em seu público-alvo. 
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Os projetos de 2002, 2006, 2008 e 2010 não foram encontrados e o projeto de 

2009 não apresentou nenhuma alteração em relação ao projeto de 2007. 

A BFP não atende somente às crianças da Creche UFF. Ela também possui 

um acervo direciona para o seu público adulto (pais, educadores e demais 

colaboradores da Creche UFF) de livros de Pedagogia, Psicologia do 

Desenvolvimento, Serviço Social, Políticas voltadas para a Educação Infantil, dentre 

outros assuntos. 

A alteração mais significativa no projeto, desde a proposta original, foi o 

apagamento dos limites de atuação entre os discentes dos cursos de 

Biblioteconomia, Pedagogia e Especialização em Literatura Infanto-Juvenil, que 

compunham o projeto original. Os relatórios das atividades dos bolsistas 

demonstram que a atuação dos membros da equipe se tornou cada vez mais 

próxima, mista, multidisciplinar.  À época em que cheguei na Creche UFF este foi o 

contexto de trabalho que encontrei. 

A maior dificuldade imposta por esta condição multidisciplinar de atuação era a 

necessidade de compreensão da proposta de trabalho da leitura com as crianças 

para trazê-la para o meu fazer profissional. Pois o conhecimento pertencente a este 

referencial teórico não era compartilhado pela Biblioteconomia.   Em outras palavras, 

expressões como formação do leitor, apropriação e transmissão cultural, construção 

de sentidos, mobilização de conhecimentos e experiência de leitura precisavam ser 

compreendidas e apreendidas para saírem da condição de belo discurso idealista 

para uma vivência cotidiana real.  

A extinção das coordenações dos cursos de Biblioteconomia e Especialização 

em Literatura Infantil resultou na orientação exclusiva do projeto pela Creche UFF, 

exercida por um membro do Grupo Gestor. Este membro tornou-se responsável pela 

orientação das ações de toda a equipe da biblioteca. Esta era exercida a partir do 

aporte teórico da Educação Infantil e do projeto político-pedagógico da Creche UFF, 

resultando na sua aplicação em todas as ações da BFP, desde os planejamentos 

das atividades com as crianças até as avaliações de seus impactos e dificuldades de 

execução, nas reuniões de equipe.   

A necessidade de uma maior compreensão sobre este “novo” paradigma de 

trabalho, onde a biblioteca, ao invés de se vincular à informação está relacionada à 

leitura provocou, entre outras mudanças, a alteração da temática do evento 

organizado anualmente pela BFP. Em 2012 o Colóquio sobre Literatura Infantil 



52 
 

deixou esta temática para discutir a mediação da leitura e formação de leitores na 

Educação Infantil, a partir da ação das bibliotecas nestas instituições. O resultado da 

realização da primeira Mesa Redonda sobre Bibliotecas na Educação Infantil19 foi 

muito bom, demonstrando grande interesse não só da área da Biblioteconomia, 

onde sabíamos que a reflexão era precária, mas também da Pedagogia e de Letras, 

que surpreendentemente também manifestaram carência de maior discussão sobre 

a temática em suas formações. 

Mas, se por um lado, na análise dos projetos de extensão, encontramos a 

descrição da biblioteca como um espaço dinâmico de formação de leitores e 

mediadores de leitura, em outros documentos, este mesmo espaço e suas ações é 

apresentado de forma muito distinta. 

Outro documento produzido pela Creche UFF que faz menção à BFP e ao seu 

trabalho é o caderno de registros. 

O caderno de registros era o suporte distribuído pela Creche UFF a cada 

bolsista, onde este deveria registrar suas experiências com as crianças, suas 

impressões e dificuldades, as observações das reações das crianças a cada 

proposta de trabalho e nas interações diárias com as outras crianças e adultos da 

Creche a fim de subsidiar sua avaliação e formação profissional a partir da reflexão 

sobre a prática. As páginas iniciais deste caderno continham algumas informações e 

orientações a respeito da Creche UFF, um breve relato sobre sua origem, 

orientações para a produção dos registros e a avaliação das crianças, e a 

apresentação das normas de funcionamento da instituição, com as atribuições de 

cada setor da Creche UFF ao final. Assim encontramos apresentadas as 

competências da Biblioteca: 

 A equipe da biblioteca será responsável por: organizar a Feira 
de Projetos, organizar o acervo e efetuar empréstimos. 

 O uso da biblioteca é exclusivo às atividades relacionadas 
aos materiais do espaço. A retirada de livros pelos 
professores deve ser registrada em caderno próprio. 

                                                             
19 A Mesa Redonda sobre Bibliotecas na Educação Infantil, organizada pela BFP, surgiu com a 

proposta de ser um evento multidisciplinar para o debate e a troca de experiências sobre a mediação 
literária para as crianças da Educação Infantil. Destina-se a profissionais e estudantes dos cursos de 
Pedagogia, Letras, Biblioteconomia, pais e demais interessados no assunto. Sua motivação nasceu 
da necessidade que as bibliotecárias da BFP tinham em pesquisar mais sobre esta temática para 
subsidiar suas ações com as crianças e da escassez de materiais sobre o assunto. O referido evento 
foi realizado em 2012 e 2013 e está sendo organizada mais uma edição para o segundo semestre de 
2014. A equipe da BFP com a colaboração da Creche UFF também está trabalhando para publicar 
um livro com as palestras proferidas neste evento em suas edições anteriores. 
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 O empréstimo de livros deve ser efetivado por uma das 
bolsistas. (CRECHE UFF, [s.d.], p. 14). 

 
Esta representação das atividades da biblioteca destoa radicalmente com a 

descrição do trabalho versátil e para além do funcionamento tradicional de uma 

biblioteca contida nos projetos de extensão, bem como com as informações 

constantes nos relatórios anuais de cada exercício da biblioteca, e dos vários 

relatórios de atividades de bolsistas presentes junto desta documentação. Como 

compreender tamanho contraste nas representações feitas por uma mesma 

instituição sobre um mesmo trabalho desenvolvido em seu seio? Esta contradição 

de sentidos atribuídos ao espaço da BFP também se refletiam em mim, quando 

comecei a trabalhar nesta instituição. E como indicavam os documentos, tais 

incoerências sobre o papel a ser desempenhado pela biblioteca se manifestariam, 

posteriormente, entre outros membros da BFP e da Creche UFF. 

Tendo como referência inicial a concepção escolarizada de leitura e o 

funcionamento tradicional das bibliotecas, prestado a usuários alfabetizados, a 

primeira questão que buscava entender era qual o papel daquela biblioteca em um 

ambiente de Educação Infantil. Muitas vezes, depois de dias lendo durante quase 

todo o expediente para as crianças, olhava para os documentos acumulados em 

minha mesa, para os livros que precisavam de tratamento técnico, ou para os 

diversos e-mails que tinha que responder e me perguntava: estou fazendo meu 

trabalho? Acaso seria necessária a existência de uma biblioteca para aquelas 

crianças já que as professoras e demais educadoras realizavam atividades de leitura 

em sala? Qual o papel da biblioteca na rotina da Educação Infantil? Que leitura é 

esta praticada por essas crianças? 

 

2.3 PRIMEIRAS LEITURAS DO ESPAÇO DA BFP: USOS, SIGNIFICAÇÕES, 

ESTRANHAMENTOS E PERCEPÇÕES  

 

O desenvolvimento da habilidade comunicacional é fundamental para quem 

ainda está sendo apresentado aos sentidos do mundo real, dentro dos seus 

ambientes de convivência cotidiana, como a família e a escola. E esta é uma das 

vantagens de se ter uma biblioteca dentro das instituições de EI. A sua presença no 

dia-a-dia dos pequenos torna a sua ação educadora e cultural muito mais eficaz pelo 

atendimento constante. 
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Porém, pensar uma biblioteca escolar para um público infantil, não 

alfabetizado, para além da proposta pedagógica de cada instituição de ensino, 

implica pensar em uma proposta de acesso e uso do espaço e acervo pelos 

pequeninos. Sendo assim, nesta seção trataremos de descrever o funcionamento da 

BFP e como este se estruturou a partir de 2011. Também trataremos, nesta seção, 

dos estranhamentos e das percepções sobre as relações e incoerências 

estabelecidas entre as crianças, a equipe de sala e a da biblioteca em torno do livro 

e da leitura. 

O discernimento sobre a adequação dos aspectos estruturais do 

funcionamento da biblioteca escolar para atender à Educação Infantil necessitou que 

os referenciais tradicionais dos serviços de informação, centralizados no acervo e na 

organização documental, fossem sobrepujados pela BFP, mirando-se um trabalho 

educativo consonante com a proposta pedagógica da Creche UFF, porém não 

esquecendo que a biblioteca é um espaço de educação distinto das salas de aula. 

Conforme consta no projeto de extensão de 1999, um dos objetivos para a 

criação da BFP era “ser mais um espaço vivenciado pela criança, como 

intermediário entre a casa e a escola” (SOUZA et al., 1999, item 3). Mas que 

vivência poderia ser essa que já não fosse oferecida pelas professoras, em sala? 

Pensava nos primeiros meses de trabalho na BFP. 

Como não sabia exatamente como atender às crianças, as ações iniciais de 

leitura que eu e as duas estagiárias tínhamos junto delas centrava-se em oferecer-

lhes livros-brinquedo, papéis para desenhar e estar disponível para a leitura das 

histórias que escolhiam.  

Apesar da falta de conhecimentos, à época, sobre a leitura e sua vinculação 

com a linguagem, geralmente conduzíamos o contato das crianças com o livro e a 

leitura de forma a estimular-lhes a expressão oral, a imaginação, o contato com a 

literatura, a apresentação de um estilo literário e de um modelo de leitura, de uso 

dos livros e da biblioteca. Estas foram as primeiras e mais perenes iniciativas de 

trabalho com as crianças. 

Estes momentos ocorriam no que posteriormente passou a se chamar “horas 

de leitura livre”. Estas se caracterizavam, principalmente, por um atendimento mais 

individualizado das crianças. Tratava-se dos momentos em que a biblioteca estava 

aberta para o uso dos pequenos, sem uma proposta de atividade dirigida, que 

oportunizavam às crianças a exploração do acervo e do ambiente da biblioteca, um 
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contato mais demorado e particular delas com os livros, o compartilhamento de 

leituras no aconchego de um colo, sua interrupção ou atravessamento para 

questionamentos pertinentes ou não ao texto. Também era nesses momentos que 

as crianças procuravam a biblioteca para montar quebra-cabeças, desenhar, brincar 

com os dedoches dos livros-brinquedo e com os outros livros. Que ensaiavam 

escrever as primeiras letras e palavras, pedindo ajuda para os adultos da equipe. 

 

Fotografia 3: Leitura livre 

 

Fotografia 3: Leitura livre na BFP, em 2011. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 4: Leitura livre 

 

Fotografia 4: Momento de brincar com os 
livros. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 

 

Fotografia 5: Leitura livre 

 
Fotografia 5: Criança na BFP em 2012. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 6: Leitura livre 

 
Fotografia 6: Mediação realizada em 2013. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Nos momentos que tínhamos de conversas sobre o trabalho que realizávamos 

na BFP, não tínhamos certeza do quanto aqueles momentos de leituras livres 

poderiam colaborar para fomentar o gosto pela leitura nas crianças, mas nos 

esforçávamos em propiciar um momento agradável, de acolhida na biblioteca. 

Preocupávamos-nos em não deixar que tivessem uma imagem ruim da biblioteca, 

como um ambiente restritivo, impositivo, de movimentos e falas tolhidas. Apesar da 

inexperiência do trabalho com crianças e de não termos consciência naquele 

momento de que a BFP também era um espaço de produção e vivência de infância, 

era consenso entre nós que o ambiente de uma biblioteca para crianças pequenas 

tinha que ser diferente da austeridade comum nas bibliotecas voltadas para públicos 

adultos.  

O “rompimento” com o um modelo de funcionamento tradicional para a busca 

pelo atendimento efetivo das necessidades das crianças da primeira infância não 

vislumbrou apenas ao atendimento diferenciado a este público. Compreendeu, 

ainda, a adequação da disposição física e de seu mobiliário e acondicionamento do 

acervo como forma de adequar este espaço para o uso das crianças da Creche 

UFF.  

A reorganização do espaço físico foi uma das primeiras demandas 

apresentadas à equipe da BFP, em 2011. À época, o mobiliário da biblioteca 

consistia em estantes de aço cerradas pela metade, contendo duas ou três 

prateleiras, aonde os livros eram acondicionados lado a lado. Esta forma de 

organização dos livros não permitia às crianças a visualização das capas e a 

memorização de onde os seus livros preferidos eram guardados. Solicitamos então 

a compra de cestos de plástico para a Creche UFF, para dar novo acondicionamento 

aos livros, de modo que permitisse às crianças um maior manuseio e visualização 

das imagens de capa. Ao final deste mesmo ano, a Creche UFF providenciou a 

substituição do mobiliário da biblioteca por outro, que foi adaptado de um catálogo 

alemão de mobiliário infantil, trazido por um professor integrante do Grupo Gestor, 

que permitiu melhor acesso ao acervo pelas crianças e um acondicionamento em 

que as capas ficassem voltadas para frente, privilegiando a visualização das 

ilustrações e favorecendo a identificação, pelas crianças, de seus livros preferidos, 

bem como as incentivando a descobrirem novas leituras. Pois a leitura das imagens 

(como as do mundo) precede a leitura das palavras.  
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As preocupações com a disposição física do mobiliário e acervo teve o objetivo 

de garantir um layout que privilegiasse a circulação e o uso do espaço pelas 

crianças e o acesso físico aos livros por elas, permitindo o seu manuseio mesmo 

que por vezes fosse em detrimento de sua conservação. Com a devida orientação 

sobre o modo correto de manuseá-lo, passar as páginas, transportá-lo e guardá-lo 

novamente na estante, somado ao contato frequente com os livros, as crianças 

rapidamente aprendiam a usá-lo e a zelar pela sua conservação. 

 

Fotografia 7: Acondicionamento do acervo em 2010

 

Fotografia 7: Acondicionamento do acervo infantil, em 2010. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Fotografia 8: Layout da BFP em 2010 

 

Fotografia 8: A disposição paralela das estantes diminuía o 
espaço de circulação para as crianças. (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel) 

 

Fotografia 9: Primeira alteração do layout em 2011 

 

Fotografia 9: Modificação do layout no decurso de 2011. 
Possibilitou a ampliação da área de circulação e a visualização 
das capas dos livros pelas crianças. (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel) 
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Fotografia 10: Mobiliário novo do acervo 

infantil

 

Fotografia 10: Ao final de 2011, a Creche 
UFF providenciou a substituição de todo o 
mobiliário do acervo infantil. (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 11: Acesso do acervo pela 

criança 

 

Fotografia 11: Acesso ao acervo pelas 
crianças. Estimulo à autonomia e ao 
interesse pela leitura. (Fonte: Biblioteca 
Flor de Papel) 

 

 

 

Fotografia 12: Acesso do acervo pela criança 

 
Fotografia 12: Criança consultando os livros no novo mobiliário da 
biblioteca. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 

Cuidado especial sempre foi dirigido às leituras compartilhadas com as 

crianças. Estas eram lidas em voz alta, buscando-se a melhor entonação na 

narrativa do texto, para realçar a fala de cada personagem: fazer a voz assustadora 
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da bruxa, ou uma voz para os bichos parecida com os sons que emitem (como a voz 

do Pato Donald remete ao grasnar dos patos). Também pude observar a busca, pela 

equipe da BFP, por uma interação com as crianças que refletisse os princípios da 

Creche UFF de escuta, autonomia e protagonismo da criança em seus momentos 

naquele ambiente. 

A proximidade de uma leitura compartilhada de modo mais individual, com uma 

ou com grupos pequenos de crianças, criava e fortalecia a relação entre a equipe da 

BFP e as crianças da Creche UFF. A este respeito, Yunes (2009) lembra-nos que a 

oralidade necessita de um vínculo de proximidade entre os interlocutores. 

Um ponto nevrálgico se revela constante: do momento inicial de 
intimidade com as narrativas, mais que todos os acentos e ênfases 
de vozes veludosas ou assombradas, a memória que se acalentava 
era a do estar junto, de trocar perguntas e respostas, de deixar o 
coração falar e fazer confidências (des)temidas, por conta da 
confiança recíproca que se estabelecia. (YUNES, 2009, p. 75) 
 

Mas esta forma mais individualizada de produção da leitura e atendimento das 

crianças pela equipe da BFP não era considerada pela Creche UFF como um 

trabalho de leitura completo, que explorasse todas as possibilidades de aproximação 

das crianças do universo dos livros, da biblioteca e da leitura. As cobranças eram 

por realização de oficinas de leituras, em um atendimento em grupo, buscando 

alcançar uma determinada intencionalidade pedagógica, e por produções 

decorrentes destas oficinas. Por materialidades (fotos, produções das crianças) que 

demonstrassem o trabalho que estava sendo realizado pela BFP. Esta forma de 

ação junto às crianças aproximava-se de tal forma do trabalho realizado pelas 

professoras e bolsistas de Pedagogia nas salas de atividade que gerava dúvidas na 

equipe da BFP sobre os limites e diferenças entre a atuação de uma e de outra 

equipe. Além da dúvida, outros sentimentos manifestados eram de insatisfação com 

tal cobrança, considerada inadequada, desmotivação e medo de não conseguir 

realizar as ações coletivas de leitura do modo que estava sendo solicitado. 

Além da reivindicação da Creche UFF por uma forma de trabalho que parecia 

nebulosa para a BFP, outras dificuldades se apresentavam para este tipo de 

atuação: a falta de critérios para a escolha de histórias que pudessem despertar 

interesse em todas as crianças de cada grupo, bem como a elaboração da proposta 

de trabalho sobre o(s) texto(s) escolhido(s).  
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A demanda pela implementação de atividades dirigidas aos grupos criava, 

ainda, outra grande dificuldade: a necessidade de planejamento das atividades das 

oficinas. Dentro da rotina da BFP não havia um tempo reservado para o 

planejamento das atividades com as crianças. Quando a equipe não estava no 

atendimento às crianças em atividades dirigidas ou nas horas de leituras livre, os 

esforços voltavam-se para as atividades administrativas e técnicas da biblioteca. 

Esta fragilidade no planejamento das atividades também era favorecida pelo 

pequeno número de integrantes da equipe e o pouco tempo que compartilhávamos 

de trabalho conjunto. As atividades eram organizadas, geralmente, minutos antes de 

sua realização, o que não possibilitava uma preparação adequada da narrativa do 

texto escolhido, nem como se daria a participação das crianças. Nestas condições, a 

escolha dos textos se faziam, na maioria das vezes, baseadas nas leituras já 

realizadas para as crianças nas horas de leituras livre e que tinha despertado o 

interesse deles.  

Por conta desta dificuldade – e resistência – em promover atividades coletivas 

para as crianças, a partir de 2012 a BFP foi convidada a participar das reuniões de 

planejamento pedagógico, como forma de estar mais próxima das equipes de sala e 

de seus trabalhos, e para construir um diálogo com estes educadores, trazendo suas 

questões para debate. Mas, geralmente o tempo da reunião era insuficiente para a 

discussão de todas as questões apresentadas pelas professoras, muito menor 

então, para as questões da biblioteca.  

Após um período de reuniões internas em que debatíamos sobre o que 

entendíamos ser as diferenças entre o trabalho de sala, desenvolvido pelo professor 

e o trabalho da biblioteca, desenvolvido pelo bibliotecário e outros mediadores, 

chegamos a uma justificativa para a realização de atividades em grupo pela BFP. 

Sim, era importante realizá-las, pois como as crianças podiam escolher as atividades 

que iriam ocupar o seu dia, havia aquelas que nunca – ou raramente – escolhiam a 

biblioteca como espaço de convivência. E era preciso alcançá-las também com 

nossas ações, e contávamos que, através da influência dos outros colegas que 

frequentavam a BFP esta aproximação seria facilitada.  

 Buscando atender a esta demanda, demos início a uma série de atividades 

nas salas e na biblioteca, com os três grupos. Começamos com um serviço básico 

prestado pelas bibliotecas: o empréstimo domiciliar. Inicialmente as crianças que 

tinham interesse em levar livros para casa procuravam individualmente a biblioteca 
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para solicitar o empréstimo e escolher o seu livro. Passamos a realizá-lo nas salas 

de atividades para que as crianças que costumavam levar livros para casa 

pudessem servir de estímulo aos que nunca faziam empréstimos domiciliares. Esta 

iniciativa deu resultados imediatos, apresentando rápido aumento no número de 

empréstimos pelas crianças.  Porém, apesar da intencionalidade de alcançar todas 

as crianças com as atividades propostas, as suas vontades de participar ou não 

eram acatadas e respeitadas pela equipe. 

Outro aspecto que foi possível trabalhar a partir desta nova forma de realização 

do empréstimo para os pequenos foi a possibilidade de oferecer livros do acervo que 

não eram procurados para leitura. Como era levado um pequeno número de livros 

para as salas para que as crianças escolhessem entre eles o que queriam ler em 

família, a escolha era realizada por alguém da equipe segundo dois critérios: ter 

condições básicas de circulação (registros de tombo, bolso e cartões, pois o 

empréstimo era manual) e a diversificação de opções de leitura. 

Esta forma de realização do empréstimo para as crianças permaneceu até 

meados de 2012, quando as professoras preferiram retomar o modelo anterior, 

realizado na biblioteca, pois avaliaram que as crianças levavam muito tempo para 

decidir sobre que livro escolher, atrasando, assim, a realização de outras atividades 

de sala. 

A partir desta primeira iniciativa, em 2011, foram desenvolvidas algumas outras 

propostas de trabalho, conforme consta no relatório anual enviado à SDC, sobre o 

exercício de 2011: 

OFICINA DE TEATRO: Construir junto com as crianças um espaço 

propício à emergência e exploração da imaginação por meio do faz de conta e 
da dramatização de histórias infantis. Além disso, o teatro contribui no 
desenvolvimento da criatividade, espontaneidade e interpretação de mundo da 
criança. 

OFICINA DE FANTOCHES COM G1: Iniciar o hábito da contação de 
história com as crianças menores (de 1,5 a 2,0 anos de idade) e apresentá-las 
às histórias clássicas da literatura infantil. Foram trabalhados contos como: 
“Chapeuzinho Vermelho”, “João e Maria”, “Branca de neve”, dentre outros. 

 
OFICINA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO COM G1: Objetivou 

promover o primeiro contato com o objeto livro pelo grupo das crianças 
menores (1,5 a 2,0 anos de idade). 

 
OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: QUEM CONTA UM CONTO 

AUMENTA UM PONTO COM G2 E G3: O objetivo principal foi desenvolver a 
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imaginação e estimular a criatividade da criança, além de despertar o 
interesse dela pela literatura, fazendo-a reconhecer o universo mágico que há 
dentro do livro e transportá-la para o mesmo. 

 
OFICINA DE LEITURA DO PROALE: A oficina do PROALE nasceu da 

iniciativa deste programa em dinamizar a leitura literária infantil sobre medos e 
afetos com crianças na faixa etária de 4,5 a 6 anos. Procuraram a BFP, 
através da professora Ângela, para a realização das sessões, pela afinidade 
do projeto ao ambiente e foi montada a parceria para o trabalho que teve a 
duração de 10 encontros. 

O objetivo era, através das leituras das histórias, que as crianças se 
identificassem com as personagens e suas emoções e expressassem seus 
sentimentos através das atividades propostas ao final de cada leitura. 
Também era alvo do trabalho ampliar o conhecimento de mundo das crianças, 
mostrando-lhes que temáticas como os sentimentos e os medos também são 
tratados nos livros. 

 
OFICINA DE LEITURA CRÍTICA COM G2 E G3: Este trabalho 

aconteceu às quintas-feiras pela manhã, de 09h às 10h. Consistia na leitura de 
uma história, normalmente fábula, e sua interpretação/discussão a partir dos 
desenhos feitos pelas crianças da parte da história que mais lhe chamou a 
atenção. 

 

Das reuniões de planejamento pedagógico surgiu a atividade dirigida da 

biblioteca que alcançou melhores resultados e mais longa duração: o varal do livro. 

O objetivo desta ação é disponibilizar um pequeno acervo para ser usado em sala, 

nas rodinhas ou em outros momentos, entre as crianças e as educadoras. A 

participação das crianças se dá na escolha dos livros, que acontece por meio de 

votação. A equipe da BFP separa de sete a dez livros para serem apresentados às 

crianças, para que depois elas votem em cada título. Os cinco livros mais votados 

comporão o varal do livro, com uma leitura para cada dia da semana. Ao final, é feito 

o sorteio do ajudante da biblioteca: aquela criança que deverá lembrar aos outros do 

grupo que é necessário usar os livros com cuidado e zelar para que não sumam do 

varal. Ao final, é lida para o grupo uma das histórias. A atividade é realizada uma 

vez por semana nos grupos 02 e 03.  
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Fotografia 13: Varal do Livro:  
apresentação das histórias para votação 

 
Fotografia 13: A atividade Varal do Livro sendo realizada com o Grupo 
02 em sua sala de atividades, em 2013. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 

 
 

Fotografia 14: Varal do livro: momento da votação 
 

 
Fotografia 14: Depois da apresentação de cada história, as crianças 
votam. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Fotografia 15: Varal do Livro: Sorteio do ajudante da biblioteca 
 

 
Fotografia 15: Ao final da apuração dos cinco livros mais votados, 
inicia-se o sorteio do ajudante da biblioteca. (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel) 

 
 

Fotografia 16: Varal do livro: Apuração do sorteio 
 

 
Fotografia 16: As crianças verificam se o seu papel está em branco ou 
se contém a palavra ajudante. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Dentre os comportamentos mais observados e que dizia respeito ao interesse 

das crianças pela BFP, e se tornou evidente devido a frequência com que ocorria 

era o desestímulo das crianças de frequentarem a biblioteca por causa da falta de 

acesso ao seu espaço. 

O espaço físico reduzido da BFP não permitia um atendimento confortável de 

um grupo maior que cinco crianças para um adulto, antes da mudança de layout e 

mobiliário. Posteriormente passamos a seis crianças para um adulto, mas 

geralmente atendíamos mais, sempre que o número de adultos disponíveis na 

biblioteca também era maior. O fato é que a necessidade de estabelecer um limite 

máximo de crianças na biblioteca ocasionava o impedimento de outras de estarem 

lá, porque a biblioteca estava cheia. 

Apesar de conversarmos com as crianças, explicando que assim que alguém 

saísse, chamaríamos aqueles que não puderam entrar, esta restrição gerava 

frequentes conflitos entre os pequeninos, e depois de um tempo, as crianças que 

com mais frequência eram impedidas de entrar não procuravam mais a biblioteca. 

Mesmo tendo demonstrado gosto por manusear os livros e ler. Nesta época a 

biblioteca também quase não recebia o grupo 01, pelo mesmo motivo: geralmente 

quando a professora ou os educadores deste grupo nos procuravam para o 

atendimento das crianças deste grupo na biblioteca o espaço já estava ocupado em 

sua capacidade máxima.  

Esta situação nos levou a organizar o acesso da biblioteca através da reserva 

de dias e horários em que determinado grupo teria prioridade de uso. Esta prioridade 

significava que no dia e horário acordados com cada grupo a biblioteca receberia, 

com prioridade, a visitação daquele grupo. Mas enquanto este não comparecesse, 

seriam atendidas as crianças dos outros grupos que quisessem estar na biblioteca. 

Esta organização possibilitou uma frequência maior do grupo 01, que 

geralmente era atendido pela BFP em sua própria sala de atividades, o que não 

assegurava a vivência da biblioteca às crianças menores. Também propiciou um 

maior acesso por todas as crianças, aumentando a frequência daqueles que não 

procuravam a biblioteca. 

A disposição para participar da atividade e o nível de concentração nas leituras 

das crianças, nos momentos atividades dirigidas de leitura melhorava 

consideravelmente quando a equipe de sala participava das atividades promovidas 
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pela equipe da BFP. Quando a equipe pedagógica não estava presente, as crianças 

demoravam mais a se reunir em grupo e ficavam mais susceptíveis à dispersão. 

 

Fotografia 17: Leitura para G1 

 

Fotografia 17: Grupo 01 na biblioteca, em 2013. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 18: Acesso aos livros pelo G1 

 

Fotografia 18: G1 em contato com os livros na 
BFP, em 2013. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 

  

Fotografia 19: História com fantoche 
  

 
 

Fotografia 19: Preparação para narração de 
história com a utilização de fantoches. (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 20: História com fantoche 
 

  
 

Fotografia 20: O boneco falante desperta o desejo 
de descobrir o que há por trás das cortinas. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Fotografia 21: Formação do leitor 

 
Fotografia 21: O contato frequente com os livros na BFP propiciou o 
aprendizado do correto manuseio dos livros e de uma postura 
leitora. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 

Tão importante quanto o planejamento das atividades de leitura com as 

crianças é a sua avaliação. As avaliações sobre o trabalho da BFP se davam, 

principalmente, em dois momentos: informalmente, após a realização de cada 

trabalho, entre os membros que o haviam realizado, e nas reuniões de equipe, onde 

eram mencionados os casos de insucesso e de sucessos das atividades dirigidas, 

as dificuldades sentidas na realização da ação, as avaliações sobre as interações 

que conseguíamos estabelecer com as crianças nas horas de leituras livre e o 

comportamento que vínhamos observando nelas com relação ao interesse 

demonstrado pelos livros, pela biblioteca e a concentração manifestada pelas 

crianças durante as leituras. Estes eram os aspectos mais contemplados nestes 

momentos de debate.  

O embasamento teórico que, em geral, respaldava e orientava a elaboração e 

a realização das ações de leitura da BFP, bem como sua avaliação, era o da 

Educação Infantil. Este aporte teórico foi essencial para desnaturalizar e romper com 

as convicções que a equipe trazia do senso comum e de suas experiências de vida 

sobre a criança e a infância, e a forma autoritária e hierárquica com que o adulto, em 

geral, se relaciona com as crianças, tirando-lhes a possibilidade de se expressar, 

intervir, sugerir, ser ouvida e acolhida e assim construir junto com os adultos a sua 

educação. 
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Esta nova forma de compreender e interagir com as crianças possibilitou a 

garantia de momentos de leitura em que as crianças tinham a liberdade e sentiam-

se à vontade para opinar, dizer se gostou ou não da história e da ação proposta, 

sugerir outros livros para serem trabalhados. Mas a equipe ainda sentia a 

necessidade de uma formação mais específica, que desse conta de instrumentalizá-

la para elaborar com mais qualidade não só as interações com as crianças, mas 

também o trabalho sobre as histórias e o contato com os livros no espaço da 

biblioteca. Por conta desta necessidade, em 2013 mudamos a condução das 

reuniões de equipe, que eram eminentemente expositivas para um modelo em que 

estudávamos textos de diversas áreas do conhecimento que pudessem respaldar as 

nossas atividades cotidianas. 

Desde 2012 a BFP também passou a receber demandas por atividades que 

explorassem outras formas de comunicação e expressão, como as artes plásticas, 

cênicas e a música. Associada a um trabalho de cunho cultural, o trabalho de 

formação de leitores da BFP não tem se restringido à linguagem verbal e a 

atividades realizadas dentro da biblioteca ou da Creche UFF. 

 

Fotografia 22: Outras leituras: visita ao 

Salão do Livro FNLIJ 

 

Fotografia 22: Visita ao 14º Salão FNLIJ do 
Livro para crianças e jovens, em 2012, com 
o Grupo 03. (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel)  

Fotografia 23: Outras leituras: visita ao 

MAC 

 

Fotografia 23: Grupo 03 em visita ao Museu 
de Arte Contemporânea, em Niterói (RJ), 
em 2013. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Fotografia 24: Oficina Luciene Prado 

 

Fotografia 24: Leitura desenvolvida com a 
autora de livros infantis, Luciene Prado, 
em 2013 com todos os grupos de crianças. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

Fotografia 25: Oficina Luciene Prado 

 

Fotografia 25: Objetivo da atividade: 
enriquecer a oficina da Horta, promovida 
por bolsista da Creche UFF. (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 

 
 

Fotografia 26: Histórias no Museu 
 

 
Fotografia 26: Grupo 03 ouvindo histórias no Museu 
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 2013. 
(Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 

 
 

Além destas atividades, outras vinham sendo desenvolvidas de longa data em 

prol de ampliar as oportunidades de acesso à cultura e a outras linguagens pelas 

crianças. Como exemplo citamos a Agendinha Cultural, um informativo veiculado 

aos pais semanalmente, por e-mail, com algumas sugestões de atividades culturais 

que estão acontecendo nos finais de semana, nos municípios do RJ, Niterói e 

adjacências.  
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Em 2013, também conseguimos incrementar um pouco mais a ação cultural da 

BFP, com uma parceria estabelecida com o Teatro Municipal de Niterói. Este nos 

fornecia alguns pares de ingressos de cortesia para peças teatrais infantis, com o 

objetivo de fomentar a formação de público de teatro. E os ingressos eram sorteados 

pela BFP entre as famílias interessadas em ir com seus filhos. 

Apesar do esforço para realizar um bom trabalho e proporcionar às crianças 

momentos prazerosos com os livros e a leitura, por muito tempo não nutria muitas 

expectativas com relação a uma mudança notável no conhecimento delas, 

decorrente deste trabalho. E o desconforto profissional que sentia com a 

necessidade de uma atuação profissional para a qual não fui preparada para exercer 

refletia-se em um profundo sentimento de estar desviada de minha função e mal 

aproveitada em meu saber. Pois apesar da BFP ser espaço de formação também 

para a Biblioteconomia, o lugar que eu ocupava não era o de aluna, mas de 

bibliotecária que deveria conduzir os trabalhos daquela instituição ao efetivo alcance 

dos resultados almejados.  

Sem olhos para ver que a pluralidade de espaços de leitura era a grande 

riqueza daquela proposta (pois a leitura acontece na escola, em casa, na biblioteca, 

na rua, enfim, na vida); desconhecia também que tipo de leitura se praticava naquele 

espaço, com que intencionalidade, o que esperar das crianças como resposta às 

atividades realizadas: tudo era preciso descobrir. 

A falta de conhecimentos sobre a leitura e a linguagem, e posteriormente, 

sobre uma práxis pedagógica de planejamento, registro e avaliação das atividades 

realizadas com os grupos, também criaram dificuldades para estimarmos em que 

grau as atividades de leitura propostas para as crianças estavam obtendo sucesso. 

Questões como a dispersão das crianças durante as narrativas de histórias pela 

presença, ausência ou interrupções de outros indivíduos (crianças ou demais 

educadores) durante a narrativa, que não ajudavam a criar uma ambiência 

adequada à leitura oralizada, ou as várias interrupções feitas pelas crianças durante 

a leitura, para uma colocação a respeito do texto, associando-o com algo que viu, 

que vivenciou em família –indicava associações intertextuais sendo estabelecidas, 

então sintoma de uma experiência de leitura. Outras não detinham nenhum tipo de 

relação com a história, indicando, igualmente que o diálogo necessário entre o 

interlocutor/leitor e o interlocutor/autor não estava acontecendo, portanto, não estava 

se realizando a leitura. Estas conclusões demandavam um conhecimento e uma 
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formação por parte da equipe que, sem ela muitas vezes frustrava-se quando a 

atividade não alcançava a reação esperada nas crianças, desmotivando-a para dar 

prosseguimento à oficina, e avaliando, na maioria das vezes, que as crianças eram 

muito novas, e não tinham entendimento para o adequado aproveitamento daquele 

tipo de trabalho.  

Minha percepção sobre a existência de uma biblioteca naquela instituição, à 

época, era a de ser apenas mais um passatempo, uma forma de entretenimento das 

crianças em momentos em que as professoras precisassem de apoio com o grupo, 

ou um refúgio para aquelas crianças com dificuldades de entrosamento social. Esta 

percepção institucional também convergia com uma idealização para a leitura, 

vinculando-a a decodificação do registro escrito e a uma percepção simbólica 

semelhante à do adulto. Com isto, não esperava que as crianças pudessem alcançar 

grande entendimento e aproveitamento das mensagens contidas nas narrativas dos 

livros. 

Mas a realidade mostrou-se bastante diferente. Fatos do cotidiano indicavam 

que minhas expectativas com relação às crianças estavam muito aquém do que elas 

manifestavam, e que eu precisava me preparar para atendê-las na medida de suas 

necessidades e demandas. 

Um fato marcou bastante o início de minhas dúvidas sobre a capacidade de 

compreensão das histórias pelas crianças, e sempre que tenho a oportunidade, em 

algum evento ou momento de discussão entre pares eu o menciono. Este aconteceu 

alguns meses depois de começar a trabalhar na BFP, em 2011. 

 

Desde que a biblioteca reabrira com a minha chegada, pois encontrava-

se sem equipe à época, desde 2010, as crianças a procuravam com bastante 

frequência e passavam muito tempo lá, montando quebra-cabeças, 

vasculhando as estantes, pedindo leituras em sequência. Em um desses 

momentos, um menino, após montar todos os quebra-cabeças de um livro-

brinquedo, aproximou-se de mim e pediu que eu lesse a história do livro para 

ele. Era uma das muitas versões que tínhamos de Branca de Neve. Nesta 

versão, ao final, a bruxa e madrasta da Branca de Neve era levada pelos sete 

anões até o alto de um precipício do qual eles a jogavam para a morte, como 

castigo pelo mal que tinha praticado contra a enteada. Ao terminar a história, e 
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fechar o livro, o menino, que tinha ouvido a história de pé, ao lado da cadeira 

de minha mesa de trabalho, e já tinha passado seu bracinho pelo meu 

pescoço me perguntou, olhando firmemente para os meus olhos: 

_Por quê?  

_Por que o quê? Respondi. 

_Por que eles mataram a bruxa? Ele voltou a perguntar 

_Ah, porque ela era má. Tinha tentado matar a Branca de Neve duas 

vezes só porque queria ser a mulher mais bonita do mundo! Respondi sem 

pensar duas vezes. 

O menino, ainda insatisfeito com a resposta, voltou a perguntar: 

_Mas por que eles não conversaram com ela, não disseram pra ela que o 

que ela tava fazendo era errado? 

O menino acabava de me revelar que sua escuta da história não havia 

sido nada passiva e que a havia compreendido. E revelou bem mais que isso: 

a dúvida sobre a atitude daquelas personagens que eram apresentadas a ele, 

por mim, como pessoas boas, decorria da falta de compatibilidade com o que 

tinham lhe ensinado sobre a conduta correta para a resolução de conflitos: a 

conversa. 

Não, definitivamente minhas expectativas quanto a capacidade de 

interação daquela criança com o texto estavam muito aquém do seu real 

desempenho. Depois de alguns segundos sem saber o que responder, dei a 

única resposta que me parecia possível: 

_ É, você tem razão. Eles agiram mal. 

Logo em seguida, o menino, que não fez mais perguntas, caminhou 

devagar de volta para sua sala. Era hora da rodinha do almoço.  
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Fotografia 27: Imagem do livro mencionado no relato 

 

Fotografia 27: Referência: JAHN, Heloísa (Adap.). Branca de Neve. São Paulo: Melhoramentos, 
2005. (Histórias com quebra-cabeças). (Fonte: Google Imagens) 

 

Fiquei me questionando sobre os motivos de minha surpresa com a reação 

daquela criança ao texto. Esta foi a primeira vez em que me perguntei o que era a 

leitura, ou qual a sua dimensão, e sobre qual era o meu papel e o da biblioteca na 

experiência da criança.  

A partir da conscientização da necessidade de estudar a respeito da leitura 

realizada pelas crianças pequenas não alfabetizadas, outro questionamento que 

busquei averiguar foi se os estranhamentos e as dificuldades de atendimento às 

crianças que eu tinha, enquanto bibliotecária, eram somente minhas. Para esta 

verificação, solicitei um relato sobre a experiência de trabalhar na BFP à outra 

bibliotecária, que atua comigo desde março de 2012, Valéria Souza da Costa. Segue 

abaixo o seu depoimento. 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Valéria Souza da Costa 

Bibliotecária Documentalista da Biblioteca Flor de Papel – UFF 

 

Desde 2002 sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Federal 

Fluminense – UFF. A partir de então, sempre exerci minhas atividades 

profissionais em Bibliotecas Universitárias. Em 2010 prestei concurso público 

para UFF, sendo aprovada, para o cargo de Bibliotecária/Documentalista. No 

mês de março de 2011 entrei em exercício na Biblioteca do Aterrado de Volta 

Redonda (BAVR), porém neste mesmo ano, por motivos pessoais, solicitei 
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remoção para Niterói. Após um ano meu pedido foi deferido e, neste ínterim, 

tomei conhecimento que havia uma vaga na Biblioteca Flor de Papel (BFP) - 

uma biblioteca infantil que atende crianças de um ano e meio a seis anos de 

idade - da Creche UFF. Não pensei duas vezes, sempre foi uma vontade 

muito grande trabalhar “com” e “para” crianças, apesar de achar improvável 

que isto acontecesse sendo Bibliotecária.  

Pensei que nossas atividades com as crianças seriam puramente lúdicas, 

sem qualquer intencionalidade, simplesmente fazer empréstimos, ler algumas 

histórias e fazer a parte técnica que, como quase sempre, ocupava a maior 

parte do nosso tempo nas demais bibliotecas. Pensei assim, pois a formação 

do profissional era, não sei nos dias atuais, puramente tecnicista e voltadas 

para Bibliotecas que atendiam usuários adultos e letrados. 

Nas primeiras semanas de trabalho, confesso que fiquei surpresa, 

assustada, nem sei bem o termo exato para descrever todos aqueles 

sentimentos que me dominavam. Ao mesmo tempo em que me sentia feliz por 

estar ali, sentia vontade de sair correndo! Eram várias sensações 

antagônicas!. Algumas crianças entravam e saíam da biblioteca como num 

passe de mágica; outras choravam para não sair de lá; outras crianças 

entravam e batiam no amiguinho que, por sua vez, começava a chorar; outras 

queriam somente “ler” livros; outras queriam que contássemos histórias; 

professoras iam procurar as crianças, pois tinham sumido da sala; outras 

queriam simplesmente brincar com o livro ou brincar conosco. 

Pude perceber crianças interessadas naquele universo, porém alguns 

educadores muitas vezes não permitiam que as crianças lá ficassem; muitas 

vezes as crianças iam para biblioteca por não terem respeitado os 

“combinados”, como se fosse castigo. E eu ali, completamente perdida 

naquele novo universo. Sim: novo universo! Não tinha sido apresentada a ele 

na Graduação. Não só a dinâmica das crianças, mas a dinâmica com os 

outros profissionais da Creche.  Cheguei a me perguntar o que estava fazendo 

ali. O trabalho com os outros profissionais da creche e sua política 

pedagógica, a interferência de outros profissionais em nosso trabalho.  

Só sabia catalogar, indexar, classificar, inserir dados em base de dados, 

fazer fichas catalográficas, receber MEC para reconhecer ou autorizar 
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cursos... enfim, atividades inerentes à profissão. Pelo menos assim 

pensava. Depois do início do nosso grupo de estudos e das leituras que 

fizemos percebi que a formação de leitores é uma função nossa enquanto 

bibliotecários e educadores. Com crianças sabia brincar, até porque sempre 

preferi a companhia de crianças a de adultos! Não sabia como trabalhar a 

leitura de forma pedagógica com os pequenos usuários, pois simplesmente 

não tinha uma disciplina sequer que abordasse temas relativos a esses 

usuários e como trabalhar com eles durante meu processo de formação 

profissional. Recorri a materiais da época de faculdade, livros e NADA. 

Também não tinha aprendido a dinâmica pedagógica para realizar tal função e 

consequentemente não tinha domínio técnico para tal finalidade.  

Comecei a procurar insumos que me dessem respaldo técnico e teórico 

às minhas atividades. Foi aí que vi uma luz no fim - mas bem no fim mesmo - 

do túnel. Na área da Biblioteconomia tem muito pouco material produzido a 

esse respeito, encontrei em livros de autores como por exemplo, o da Neuza 

Dias de Macedo e Waldeck Carneiro da Silva. Neles encontrei algumas 

informações que me ajudaram no meu fazer diário. Já na área de Educação, 

encontrei no acervo adulto da BFP alguns livros e artigos, bem como no nosso 

grupo de estudos, respaldo teórico mais consistente que poderíamos usar no 

dia-a-dia com as crianças. 

Mesmo assim, ainda tenho muitas dúvidas de como trabalhar a leitura, o 

livro e demais atividades com as crianças, não há um dia sequer igual aos 

outros. Trabalhar com crianças é maravilhoso, é minha mola propulsora. Mas 

creio que a Universidade tem que nos dar uma formação adequada acerca 

desse usuário e desse tipo de biblioteca. 

Após esses dois anos de experiências vejo que não há nada melhor que 

a literatura, os contos de fada, as fábulas, os reinos encantados para trabalhar 

com as crianças pequenas, e a importância desse contato com a biblioteca na 

primeira infância. Neste universo conseguimos, além de formar leitores, 

cidadãos críticos, conseguimos também, através da literatura, trabalhar com 

os sentimentos, aflições, angústias e situações adversas que as crianças 

passam nesta fase da vida.  

A experiência que tive e continuo tendo, a cada dia, na Biblioteca Flor de 
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Papel, através da literatura e das crianças, me fizeram repensar muitos 

valores e enxergar a criança por outra ótica e compreendê-las como sujeitos 

que tem vontades próprias. A partir desse momento nossa relação com as 

crianças se intensifica e elas passam a frequentar o espaço da biblioteca, a se 

sentirem acolhidas e respeitadas. E com esta parceria o nosso trabalho, de 

aproximar a criança da literatura, flui tranquilamente.  

Profissional e pessoalmente esta experiência está sendo ímpar, pois me 

fez enxergar uma possibilidade de atuação da Biblioteconomia até então 

desconhecida e obscura e acredito que para muitos outros Bibliotecários 

também. Por isso entendo que este campo merece atenção por parte da 

Academia e dos Bibliotecários, pois este é o primeiro contato que as crianças 

têm com uma Biblioteca e consequentemente, com a literatura através dos 

livros. Se esta experiência for prazerosa, creio que conseguiremos atingir 

nosso objetivo: formar leitores e contribuir para um mundo melhor. 

 

Antes de iniciar a análise do depoimento acima, lembramos o que diz Geertz 

(1989) a respeito da análise etnográfica:  

Nos escritos etnográficos acabados, inclusive os aqui selecionados, 
esse fato – de que o que chamamos de nossos dados são realmente 
nossa própria construção das construções de outras pessoas, do que 
elas e seus compatriotas se propõem – está obscurecido, pois a 
maior parte do que precisamos para compreender um acontecimento 
particular, um ritual, um costume, uma ideia, ou o que quer que seja 
está insinuado como informação de fundo antes da coisa em si 
mesma ser examinada diretamente. [...] isso leva à visão da pesquisa 
antropológica como uma atividade mais observadora e menos 
interpretativa do que ela realmente é. [...] A análise é, portanto, 
escolher entre as estruturas de significação o que Ryle chamou de 
códigos estabelecidos, uma expressão um tanto mistificadora, pois 
ela faz com que o empreendimento soe muito parecido com a tarefa 
de um decifrador de códigos, quando na verdade ele é muito mais 
parecido com a do crítico literário – e determinar sua base social e 
sua importância. (GEERTZ, 1989, p. 19) 

 

Assumindo, porém, a análise etnográfica como uma prática inexequível de 

forma neutra, comentarei os pontos mais significativos do depoimento da 

bibliotecária Valéria buscando identificar sua perspectiva de leitura, de âmbito de 

atuação para a BFP, e das relações entre biblioteca, crianças e equipe pedagógica. 
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Ela inicia seu depoimento referenciando-se em sua trajetória profissional, seus 

anos de formação e a ênfase de sua experiência profissional em um tipo específico 

de biblioteca: a biblioteca universitária. Esta informação conduzirá a apresentação 

de todo o restante das informações apresentadas no relato, incluindo as dificuldades 

mencionadas, justificando-as. 

 Valéria revela um desejo que considera improvável em sua trajetória 

profissional: trabalhar com crianças, indicando a distância que existe entre a imagem 

do bibliotecário e o público da BFP. 

Apesar da pouca expectativa de atuar junto a este público, Valéria revela sua 

idealização deste trabalho: a leitura fruitiva, a leitura por prazer, sem outras 

intencionalidades. A este atendimento, soma, obviamente, a atuação técnica que 

caracteriza historicamente a profissão. Ressaltamos, porém, a expectativa de 

mediação de leitura, que a bibliotecária demonstra, em seu relato. 

Ao descrever o seu encontro com a dinâmica de funcionamento da Creche 

UFF, há a ênfase ao contraste entre suas expectativas e o cotidiano de trabalho que 

vivencia, e os enumera: o estranhamento da possibilidade de livre circulação das 

crianças por alguns espaços da Creche (entre eles, a biblioteca), o estranhamento 

do choro das crianças por terem que sair da biblioteca, a desorientação perante os 

conflitos que surgiam entre as crianças neste espaço, a ida das professoras à 

biblioteca para procurar as crianças “sumidas”, o uso do livro como brinquedo e da 

biblioteca como espaço de brincadeira, o impedimento de acesso das crianças à 

biblioteca pelos educadores de sala ou o uso deste espaço com conotações de 

isolamento social – todas essas ocorrências puseram em questionamento suas 

expectativas e idealizações sobre o cotidiano desta biblioteca e das interações que 

ocorriam nela. 

A presença das aspas sobre a palavra “ler”, tratando-se da leitura das crianças, 

no relato de Valéria, indica que a leitura da criança pequena admitida por Valéria 

ainda é percebida como distinta de um outro “ler”, que não é explicitado no texto. 

Apesar desta percepção diferenciada, a leitura é associada à cidadania – portanto 

ao exercício de direitos – e à percepção crítica da realidade como efeitos das 

práticas de leitura.  

Valéria também observa os resultados que um ambiente acolhedor de leitura, 

que respeite a criança em suas interações com ela, propicia às ações de 

aproximação da criança da leitura, da biblioteca e dos livros. 
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O maior desconforto apresentado por Valéria em seu depoimento está 

relacionado à cobrança por uma atuação junto às crianças a partir de critérios que 

não pertencem à práxis da profissão de bibliotecário: a intencionalidade pedagógica 

da ação na escolha do texto, na execução da atividade, as possíveis conotações 

que aquele trabalho poderia ter para as crianças, a participação delas no 

planejamento das ações eram cobranças frequentes postas à equipe da BFP. 

Ressalto como diferenças percebidas entre as expectativas iniciais de Valéria e 

as minhas, a projeção dela sobre a mediação da leitura para crianças, pois eu não 

esperava que esta atividade fosse atribuída a mim enquanto bibliotecária. Minha 

ideia inicial sobre o meu atendimento a estas crianças estava relacionado ao 

incentivo ao empréstimo domiciliar e à educação do usuário, a cuidar bem do livro, 

não rasgá-lo, não rabiscá-lo, devolvê-lo dentro do prazo e facilitar o acesso da 

criança ao manuseio do livro, com um tratamento técnico que eles compreendessem 

e pudessem utilizar de forma autônoma, com um acondicionamento do acervo que 

favorecesse este acesso. Os demais pontos apresentados por ela, em sua 

experiência inicial, deram-se de forma semelhante para ambas. 

Várias características distintas, e por vezes díspares, cercam a imagem da 

biblioteca enquanto espaço de convivência. No cotidiano da BFP temos buscado 

refletir sobre estes significados e suas influências para o estabelecimento das 

relações das crianças com estes espaços.  

Apesar de a BFP ter surgido de uma demanda pelo acesso das crianças ao 

livro e a leitura em um ambiente de biblioteca; conforme pudemos notar no relato de 

Valéria, aqui exposto, por vezes testemunhávamos atitudes completamente 

contrárias a este objetivo. Crianças que tinham que sair da biblioteca ou que eram 

conduzidas para lá, mesmo contra a sua vontade. 

Um dos registros realizados durante a observação participante relata um 

desses momentos: 

 

03 de setembro de 2013. 

Registro de observação. 

Não sei o que fazer em determinadas situações. Hoje, pela manhã, a 

biblioteca estava vazia. Já estava perto da hora do almoço e eu e as meninas 
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estávamos cuidando dos preparativos da Mesa Redonda, e verificando o 

número de inscritos no evento. Eis que uma educadora trouxe uma criança 

pela mão e disse: 

_Meninas, vou deixar a Sandrinha aqui porque ela não está sabendo 

brincar com os amigos. Vou deixar ela aqui para se acalmar, ler um livro, e 

depois, quando ela tiver mais calma, ela volta e pode brincar com os amigos. 

Não falei nada para não desautorizá-la. Mas ela tinha acabado de usar a 

biblioteca como espaço de castigo. 

Vendo que a criança estava lá contra a sua vontade, tentei amenizar a 

impressão de castigo daquela situação, e perguntei para Sandrinha: 

_E aí Sandrinha, o que você quer ler? 

Ela olhou para a prateleira de livros-brinquedo. E eu perguntei:  

_Você quer que eu pegue algum livro dali para você? Tem um montão de 

livros legais ali. Uma das bolsistas levantou e disse que atenderia a criança 

para que continuássemos trabalhando na organização do evento. Ela pegou o 

livro do Sapo Bocarrão, e foi ler para a criança. 

No fim, acho que a Sandrinha realmente se acalmou e se divertiu. Só 

saiu da biblioteca na hora da rodinha do almoço, quando outra educadora veio 

buscá-la na biblioteca. 

Situações deste tipo tinham que ser conversadas nas reuniões de 

planejamento pedagógico, com todas as equipes de sala. Mas o tempo que a 

gente tem para falar é sempre tão curto que nunca dá. 

 

De fato, por vezes a biblioteca era significada como lugar para levar as 

crianças para se acalmarem. Em outras situações esta significação também 

aconteceu, fosse porque as crianças chegavam à Creche chorando, ou por estarem 

muito agitadas, com dificuldades de estar em grupo eram levadas para a biblioteca 

para se acalmarem. 

Em outras situações acontecia o movimento contrário: as crianças eram 

impedidas de ir à biblioteca ou tinham o seu acesso restringido pela equipe de sala 

porque tinham saído de sala sem acordar com alguém da equipe de educadoras de 

sala a sua ida à biblioteca. E por ter agido sem combinar, “perdia o direito” de estar 

na biblioteca. Vemos este tipo de situação descrito em outros registros da BFP. 
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No caderno de registro de uma bolsista de Biblioteconomia da BFP de 2005 

encontramos o seguinte relato: 

 

CRECHE UFF – MÊS DE MARÇO 

Resumo 

[...] 

No quinto dia foi a primeira vez que apliquei uma atividade com a oficina ; 

certamente esse sim foi o pior dia na Creche. Não consegui contar a história e 

nem aplicar a atividade.* 

Mas no decorrer do mês, a situação melhorou bastante, com a ajuda de 

Conceição, e de todas as demais pessoas da Creche, consegui administrar 

melhor a oficina. 

[...] 

OBS. Peço desculpas as professoras, em abrigar “fugitivos das atividades”, 

ainda não consegui convencê-los a retornar às suas salas.* 

*O que você acha que houve?  

 

Uma bolsista, após relatar ter conseguido superar as dificuldades na aplicação 

da oficina de leitura, ao final de seu resumo pede desculpas pelas crianças não 

quererem retornar para a sala. Para além da argumentação sobre esta ser uma 

questão que prejudicava a organização das turmas, visto que nesta instituição as 

crianças tinham o direito de escolher o que queriam fazer durante o dia como forma 

de incentivar o seu protagonismo e autonomia, a contradição que salta neste relato é 

que mesmo sendo o resultado positivo de uma mediação de leitura, a opção da 

criança por vivenciar a biblioteca, e não a sala de atividades, não resultou em uma 

percepção considerada positiva e conveniente, tanto para aquele para quem se 

escreve (equipe pedagógica) como para aquele que mediou a leitura (equipe da 

BFP). Se as crianças podiam escolher, por que estariam fugindo das atividades? 

Estas significações merecem uma maior reflexão, tanto pela equipe da BFP e da 

Creche UFF, quanto pelas bibliotecas escolares e equipes pedagógicas de outras 

instituições, pois tem implicações diretas sobre valorização atribuída aos 

comportamentos de leitura e aos espaços de leitura, e impactam negativamente a 

formação da criança enquanto leitor e usuário de biblioteca. 
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Frente aos estranhamentos e dificuldades de atuação apresentadas até aqui, e 

assumindo a leitura como questão fundamental do trabalho da BFP, 

apresentaremos, abaixo, o desenvolvimento de uma compreensão ampliada sobre o 

conceito de leitura adotado neste estudo, baseada no funcionamento da linguagem 

conforme descrito pela AD.  
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3 A LEITURA E SEUS SENTIDOS: FIOS ENTRETECIDOS 

 

Iniciemos nossa reflexão a partir da importância da linguagem para a atribuição 

de sentidos para a realidade. Yunes (2005) ressalta que os sujeitos estão inseridos 

na linguagem desde sua chegada ao mundo. Esta condição de introdução na 

linguagem cria uma sujeição dos indivíduos à ela, aos seus modos de produção e 

diferentes interpretações, às intencionalidades dos discursos vinculadas às 

diferentes lugares sociais das quais ele é proferido, e os valores e discursos 

anteriores aos quais ele se vincula. Esta percepção da linguagem e de seus sentidos 

é condição para a reflexão sobre a leitura, interpretação e sentido.  

Sigamos: cada uma e toda forma de linguagem consiste em sistema 
de correspondências definidas na cultura de um povo, entre as 
representações que ele faz do mundo e seu uso nas relações de 

tempo/espaço: em outras palavras, é a linguagem que cria o mundo. 
(YUNES, 2005, p. 16, grifo da autora) 
 

Neste segmento, a autora demonstra a função da linguagem na racionalização 

da realidade que nos cerca, o que possibilita o nosso entendimento de mundo. A 

linguagem não é natural, intrínseco da fisiologia humana. Ela decorre da vida em 

sociedade, e da necessidade de interação que ela produz. Por isso a linguagem é 

uma construção social, coletiva, exercida culturalmente e historicamente por cada 

povo, a partir de suas tradições e convenções. É por meio da linguagem que o 

mundo nos é apresentado, nominado, explicado. Também é pela linguagem que os 

valores, as crenças as tradições, as memórias e experiências de cada coletividade 

são transmitidas e compartilhadas. Esta construção simbólica da linguagem se dá 

tanto pela oralidade, quanto pela escrita, pela filosofia, etc. (YUNES, 2005). Sendo 

assim, as referências simbólicas e semânticas do leitor estão mergulhadas nas 

linguagens de sua cultura e tempo histórico. 

Falantes e leitores, somos “forçados” a enxergar através das 
configurações das línguas. Isto não significa que o mundo material 
não exista ou não subsista sem nossa presença. Apenas, o que ele 
é, aquilo a que chamamos realidade, em verdade, corresponde ao 
sentido que lhe atribuímos: quer dizer, o mundo assim é, se nos 
parece. (YUNES, 2005, p. 17, grifo da autora). 

Porém, somos participantes de uma cultura grafocêntrica. Nela, a escrita 

geralmente é entendida como uma evolução qualitativa dos modos de comunicação 

e memorização humanas, tendo uma influência fundamental na produção do 
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conhecimento e do pensamento racional, superando, assim, as práticas e 

superstições das transmissões de conhecimento da tradição oral.  

Os valores atribuídos à tecnologia da escrita também refletem sobre o juízo 

que se faz da leitura pelo senso comum. As justificativas para a importância desta 

comumente estão relacionadas àquela. A leitura seria a forma de apropriar-se dos 

conhecimentos contidos nos registros da língua (HOURELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 

2010): o legado humano para a sua posteridade, necessário para a contínua 

construção do conhecimento. De modo bem amplo, para o senso comum e dentro 

de alguns discursos acadêmicos que percebem a leitura como meio de promover a 

alfabetização e, consequentemente, a educação, podemos perceber que a relação 

entre leitura e escrita é entendida como consequência e causa, respectivamente, 

não tendo como dissociá-las ou prescindir de uma pela outra. 

Mas qual seria, então, a relação mantida entre os conceitos de leitura e 

escrita? 

Yunes (2005) nomeia como ilusão a ideia da escrita anteceder à leitura. Esta já 

estava presente nas interações do homem com o mundo desde a pré-história, onde 

os desenhos das cavernas demonstram a narratividade do olhar desses homens 

para o seu ambiente, sua vida e os seus desafios cotidianos, indicando uma leitura 

anterior do seu meio ambiente e de cada um desses momentos. 

Yunes (2005) relata que, antes do registro pela escrita, as experiências e 

conhecimentos eram conservados na oralidade, onde a interpretação do mundo se 

dava através da simultaneidade entre gesto e palavra, a partir dos significados 

construídos para o que era visto e vivido. A introdução de uma nova forma de 

registro, com a escrita, não a extinguiu, estando a oralidade em coexistência com a 

escrita mesmo dentro das culturas grafocêntricas. 

A partir da escrita, e apesar do salto qualitativo que ela proporcionou à 

humanidade, a autora aponta que “a leitura de mundo distanciou-se mais ainda do 

homem e alterou duplamente a linguagem” (YUNES, 2005, p. 14, grifo da autora), 

pois, a ausência do autor gerou a necessidade da interpretação do leitor, que fará a 

sua interpretação da interpretação do autor. Esta segunda observação transforma 
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cada vez mais o significado do enunciado, promovendo o seu afastamento da 

possibilidade de ser a representação do real, com um sentido fixo e invariável.  

Transferindo-se para a escrita, a leitura do mundo distanciou-se mais 
ainda do homem e alterou duplamente a linguagem, como se aquela 
ocorresse agora, através de uma lupa interposta entre o homem e o 
universo, capaz de modificar as “formas” e, com elas, os “objetos”. A 
língua que já traduzia o mundo pelo que o olho “via”, e não pelo que 
existia, passa a depender de uma segunda modalização – a do relato 

escrito – para apresentar/representar o mundo “lido”. (YUNES, 2005, 
p. 14) 

Outra questão que envolve a escrita está em sua compreensão enquanto 

tecnologia do saber, da comunicação e da memória. Platão apresenta a opinião de 

Sócrates sobre esta função dada à escrita, demonstrando que ela pode provocar o 

esquecimento ao invés da lembrança, a partir da liberação da memória orgânica de 

lembrar-se, demandando grande confiança (e pouca crítica) sobre o escrito. 

(PLATÃO, 1950 apud HOURELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010). 

Não há, com isso, uma preponderância da oralidade sobre a escrita (ou vice-

versa). Cada uma traz consigo suas contribuições para a comunicação humana. 

Mas, sendo a informação registrada na escrita a matéria-prima do trabalho do 

bibliotecário, é necessário examinar a capacidade de comunicação destes 

documentos e as variáveis implicadas em seu uso para podermos pensar 

epistemológica e empiricamente a sua representação, recuperação e principalmente 

o seu uso através da ação da biblioteca escolar. 

Partindo então da leitura como um conceito distinto e independente do conceito 

de escrita, cabe-nos perguntar: o que é leitura? 

Um fator complicador no estudo da leitura é a pluralidade de acepções 

atribuídas a este conceito e, consequentemente, a pluralidade de discursos que se 

formam em torno de cada uma delas. Orlandi (1988) nos apresenta diversos 

sentidos para definir leitura, desde uma concepção mais ampla sobre o conceito – à 

qual define como “atribuição de sentidos” (1988, p. 7) – até entendimentos mais 

restritos, como o atribuído no contexto escolar, que vincula leitura à alfabetização 

(aprendizado da codificação e decodificação da língua). Esquematizamos abaixo as 

acepções para leitura apontadas pela autora. 
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Esquema 1: Diferentes acepções para leitura 

 

Esquema 1: Esquema baseado nas diversas acepções de leitura, apresentados no livro de E. 
P. Orlandi, Discurso e Leitura, de 1988. (Fonte: o próprio autor) 

 

A leitura, como uma prática da linguagem inserida nos contextos sociais, 

instaura sentidos. Estes não são fixos, e dependem de diversos aspectos de suas 

condições de produção para serem estabelecidos. Um deles é a historicidade. O 

sentido não está inscrito nas palavras ou no texto, mas é determinado histórica e 

socialmente sob as posições ideológicas dos contextos em que são produzidos os 

discursos e os textos. Outro aspecto de determinação dos sentidos diz respeito às 

relações de forças, de enfrentamentos ideológicos contidos nos textos e nos 

discursos.  (ORLANDI, 1994, 2008). Significa dizer que uma leitura não terá o 

mesmo sentido em tempos históricos diferentes. Tampouco por sujeitos 

pertencentes a classes sociais diferentes. Os sentidos estão fora do texto, e 

acontecem condicionados pela relação que o texto estabelece com a exterioridade 

em seu tempo histórico. 

Se por um lado, nos contextos sociais, os sentidos variam de acordo com suas 

condições de produção ao longo dos tempos, por outro, esta mesma relação - 

sentidos/ideologia/condições históricas - nos contextos institucionais, promove a 

sedimentação e legitimação histórica dos sentidos dos discursos. Em outras 

Leitura 

Em sua ascepção mais 
ampla, significa 

"atribuição de sentidos".  
A partir deste significado, 
pode ser utilizada tanto 
para a oralidade quanto 
para a escrita ou para 
qualquer outro tipo de 

linguagem 

Pode significar "concepção", 
(percepção, visão, entendimento). 

Este é o sentido atribuído  para 
"leitura de mundo". Quando utilizado 
desta forma, reflete a relação desta 
leitura  com a ideologia , que atuará 
na construção desta visão sobre o 

mundo. 

No sentido acadêmico, 
pode significar a 

construção de um aparato 
teórico e metodológico de 
aproximação de um texto 

Em termos de 
escolaridade, vincula-
se  a alfabetização, 
adquirindo o caráter 

da estrita 
aprendizagem formal. 



87 
 

palavras, nos contextos institucionais as condições de produção de sentidos são 

reguladas. Nesta condição inclui-se a biblioteca escolar e o seu funcionamento. 

Há alguns aspectos relevantes na construção dos sentidos das leituras e, 

consequentemente, na construção de sentido para o que é leitura. Para isso 

devemos esclarecer de que acepção de leitura estamos falando para, 

posteriormente, explorar suas possibilidades de constituição de sentidos. 

Orlandi (2008) chama a atenção para a variação da atribuição de sentidos 

entre uma leitura parafrástica (que busca o sentido objetivo contido no texto, que 

seria equivalente à intenção comunicativa do autor, onde a participação do leitor na 

construção de sentidos é limitada); e uma leitura polissêmica, que admite múltiplas 

interpretações, portanto, múltiplas atribuições de sentidos para o texto, permitindo 

maior liberdade de apreensão semântica pelo leitor.  

Para efeitos deste estudo, a leitura é vista como uma ação interativa decorrente 

de necessidades comunicacionais da vida coletiva. Portanto é uma produção social, 

sujeita aos sentidos determinados histórica e ideologicamente pelo seu contexto de 

produção, e às suas transformações nas relações estabelecidas entre os 

interlocutores (autor e leitor), mesmo sob o controle exercido nos contextos 

institucionais. Logo, mesmo a partir de uma prática regulada, que se pretenda 

parafrástica, entendemos que a leitura, essencialmente, provoca efeitos 

polissêmicos de sentidos.  

Freire (1984), também apresenta um entendimento ampliado de leitura, que 

não se esgota no registro textual, mas que tem sua significação dependente de uma 

construção intertextual e social como condição para uma leitura crítica da palavra e 

a compreensão da “palavramundo” (FREIRE, 1984, p. 17). Seu entendimento de 

leitura destoa do que é dado e praticado predominantemente no contexto escolar, 

que está intimamente comprometido com a alfabetização e ensino da língua escrita 

e seu uso instrumental. Podemos perceber a dissonância bem destacada desta 

realidade na opinião do autor, quando ressalta a importância de: 

[...] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
descodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 
que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo (FREIRE, 

1984, p. 11, grifo nosso). 
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 A leitura é vista pelo autor como um processo, que antecede, perpassa e 

sucede a vida escolar, já que “a leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1984, 

p. 22), e se efetiva com a compreensão do que é lido pelo indivíduo.  

A leitura como processo que resulta em interpretação, une o ato de ler com o 

que se espera dele (construção de conhecimentos). Mas para isso é necessário que 

o indivíduo consiga interagir com o texto, reconheça o seu mundo no texto lido como 

condição para a construção de seu significado. Para esta construção de significado 

acontecer coletivamente, há a necessidade de uma interação social entre indivíduos 

que transmitirão e compartilharão a língua e as linguagens de sua cultura, e os 

entendimentos de mundo construídos entre si.  

Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo 
de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de 
minhas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras”, as “letras” 
daquele contexto – em cuja percepção me experimentava e 
quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber 
– se encarnava numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja 
compreensão eu ia apreendendo no meu trato com eles nas 
minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus 
pais.” (FREIRE, 1984, p. 13, grifo nosso). 

O acontecimento da leitura, portanto, pela perspectiva de Freire (1984), se dá a 

partir das associações do texto com o contexto, sendo sempre a leitura da palavra 

precedida por nossa ação no mundo e perpassada por nossa leitura sobre o mesmo 

(FREIRE, 1984). 

A um ponto, porém, [...] gostaria de voltar, pela significação que tem 
para a compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, 

para a proposta de alfabetização a que me consagrei. Refiro-me a 
que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 

leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta a 
que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da 
palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a 
palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 
fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer 
que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 
mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-
lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”. 
(FREIRE, 1984, p. 22, grifo nosso). 

 Uma das referências à leitura apresentadas por Yunes (2005) compara a 

leitura a uma atividade mental, referindo-se a ela como um “ato homólogo ao de 

pensar, só que com uma exigência de maior complexidade, de forma crítica e 
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desautomatizada. Quem não sabe pensar mal fala, nada escreve e pouco lê.” 

(YUNES, 2005, p. 16). A visão de leitura desta autora converge com a apresentada 

por Freire em vários aspectos, ao apresentar a leitura como atividade do 

pensamento, que exige reflexão, ou seja, a consulta da bagagem de leituras e 

experiências anteriores do leitor, anteriores à experiência vivida no momento 

presente ou anteriores à sua entrada em um espaço de educação. Esta consulta é 

condição para a participação do leitor na interpretação e compreensão dos 

enunciados. E que resulta na construção do sujeito e de sua subjetividade, e na 

mobilização de seus conhecimentos, quando alude à leitura como “a experiência de 

se pensar pensando o mundo.” (YUNES, 2005, p. 25). É a partir desta experiência 

que o sujeito transforma-se, na transformação dos seus sentidos para o mundo 

(YUNES, 2003). 

Esta leitura polissêmica, reflexiva, que relaciona o texto com o contexto, 

distanciada da busca domesticada pelo sentido objetivo e imposto da leitura 

parafrástica, é a experiência da leitura, conforme Larrosa (2011) a concebe e a 

apresenta a nós.  

A leitura como experiência é única, singular, irrepetível e individual (LARROSA, 

2011). E assim o é porque é vivida por cada indivíduo distintamente da experiência 

do outro e de suas próprias experiências anteriores. A experiência da leitura 

acontece a partir do confronto do texto com leituras e vivências anteriores do leitor. 

Larrosa (2011) apresenta a vivência da experiência a partir de algumas 

dimensões: a dimensão da alteridade, ou da exterioridade ou alienação, que é o 

próprio acontecimento da experiência como algo externo e distinto do indivíduo; a 

dimensão da subjetividade ou reflexividade, que trata do indivíduo como o lugar em 

que acontece a experiência; e a dimensão da passagem ou paixão, que tem a ver 

com as marcas ou as transformações provocadas pela experiência no indivíduo.  

A leitura como experiência tem a sua essência na relação estabelecida entre o 

sujeito leitor e o texto. Por esta perspectiva, a importância da leitura não está no 

texto, mas no que ele nos provoca, nos transforma e nos possibilita a partir de sua 

leitura. 

Além de uma prática que consiste, basicamente, na compreensão de 
textos, a leitura pode ser uma experiência. Uma experiência de 
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linguagem, uma experiência de pensamento, e também uma 
experiência sensível, emocional, uma experiência em que está em 
jogo nossa sensibilidade, isso que chamamos “sentimentos”. 
Poderíamos dizer assim: Quando eu leio a Kafka (ou a Platão, ou a 
Paulo Freire, ou a Foucault, ou a qualquer outro autor desses que 
são ou que foram fundamentais na própria formação ou na própria 
transformação) o importante, desde o ponto de vista da experiência, 
não é nem o que Kafka disse, nem o que eu possa dizer sobre Kafka, 
mas o modo como em relação com as palavras de Kafka posso 
formar ou transformar minhas próprias palavras. O importante, a 
partir do ponto de vista da experiência, é como a leitura de Kafka ou 
de Platão, ou de Paulo Freire, ou de qualquer outro pode ajudar-me a 
dizer o que ainda não sei dizer, o que ainda não posso dizer, ou o 
que ainda não quero dizer. O importante, desde o ponto de vista da 
experiência, é que a leitura de Kafka (ou de Platão, ou de qualquer 
outro) pode ajudar-me a formar ou a transformar minha própria 
linguagem, a falar por mim mesmo, ou a escrever por mim mesmo, 
em primeira pessoa, com minhas próprias palavras (LARROSA, 
2011, p. 10-11). 

Com base nestes autores, construímos o nosso entendimento de leitura. 

Procuramos objetivá-lo sob uma perspectiva ampla e complexa, unindo a relação 

com o mundo e consigo que o homem estabelece através da linguagem, desde sua 

origem no mundo, com outros aspectos da prática da leitura enquanto experiência 

constitutiva e transformadora da subjetividade, definindo-a como: 

 

Fenômeno linguístico, um processo comunicacional, constituinte da vida do 

homem em sociedade, que se dá através das diferentes linguagens. Pode 

acontecer através de contatos sociais diretos entre os interlocutores e/ou 

mediado pelos registros simbólicos criados pelo homem que, no processo de 

leitura, tem suas mensagens reconstruídas e ressignificadas pelos processos 

sócio-históricos de interpretação e compreensão, propiciando a geração de 

novos conhecimentos e sentidos para o texto e para o contexto. Enquanto 

experiência, a leitura mobiliza conhecimentos, questiona, deforma e 

transforma as heranças semânticas e simbólicas da linguagem, alterando, com 

isso, a própria linguagem e a constituição do sujeito social a partir de uma 

prática reflexiva e dialógica com o texto. 

 

Percebemos que a leitura não está vinculada à alfabetização para acontecer. A 

leitura provém da habilidade e da necessidade comunicativa, deflagrada nas 
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interações do sujeito com o meio em que se encontra. A compreensão que cada um 

tem da realidade é construída socialmente por intermédio da linguagem, entre 

indivíduos de diferentes idades e escolaridades, participando, entre eles, as crianças 

da Educação Infantil. 

No discurso da Biblioteconomia e CI, frequentemente a leitura aparece 

vinculada ao acesso aos suportes da “informação”. Logo, os problemas da leitura 

são associados à escassez de bibliotecas, à desatualização dos acervos ou à 

dificuldade de acesso à informação por falta de tratamento técnico adequado 

(MACEDO, 2005). Sim, de fato há entre essas esferas uma relação de 

reciprocidade. Mas, estará ela restrita às questões que envolvem a organização do 

acervo e seu desenvolvimento? Será a função da biblioteca, em relação à leitura, 

limitada a armazenar, recuperar e preserva suas memórias e conhecimentos 

registrados? 

Apesar do aumento de pesquisas sobre a leitura e sua relação com a 

biblioteca, tanto no âmbito da Biblioteconomia quanto na CI, estas produções ainda 

pouco discorrem a respeito do ato de ler ou de suas influências para o uso da 

informação pelo usuário/leitor. Esta falta de reflexão promove que um conceito/ação 

seja tomado pelo outro em diversos estudos, sem levar em conta a sua ocorrência 

ou formas de ocorrer.  

Este distanciamento das questões que envolvem as práticas de leitura tem 

suas raízes na sedimentação dos sentidos presentes no discurso das áreas de 

Biblioteconomia e CI sobre as funções do bibliotecário, que se deu ao longo da 

história destas áreas. Este entendimento histórico construiu um paradigma que 

define não só o fazer bibliotecário, como também orienta o funcionamento das 

bibliotecas, tendo em vista uma determinada leitura e determinados leitores a quem 

as bibliotecas devem atender. Esta temática será mais profundamente abordada no 

capítulo quatro. 

Trataremos a seguir dos valores que respaldam as práticas de leitura das 

bibliotecas escolares. 
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3.1 OS VALORES POR TRÁS DA LEITURA NA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A existência da maioria das bibliotecas escolares brasileiras tem se pautado no 

objetivo de subsidiar materiais diversos às atividades pedagógicas das salas de 

aula, sem desenvolver projetos próprios que incentivem outros tipos de leituras e 

usos da própria biblioteca escolar. Também é pouco expressivo o número de 

bibliotecas que tem esforços empreendidos para atender a novos públicos como a 

educação infantil. 

Ao funcionamento “tradicional” da biblioteca escolar, soma-se um discurso 

utilitarista, que a define e a restringe ao apoio informacional do trabalho pedagógico 

de ensino-aprendizagem, e tende a desencorajar bibliotecários de atuarem como 

mediadores e promotores de leitura, por apresentar a mediação da leitura como uma 

função que compete a outro profissional: o professor. A gravidade deste discurso 

aumenta o problema de desempenho da biblioteca escolar brasileira. E alcança e 

afeta o funcionamento de outro tipo de biblioteca: a pública, que acaba por dividir 

com aquela a incumbência do apoio às atividades escolares, não se dedicando, 

também, à promoção da leitura e à formação de leitores. O que ajuda a perpetuar, 

em nossa sociedade, o grave déficit de apreensão da leitura, colaborando para a 

sua rejeição enquanto prática fruitiva. E favorece que o indivíduo – mesmo 

escolarizado – continue sujeitado aos sentidos dominantes da escola e da sociedade 

civil. 

A emancipação advinda da educação e da leitura praticada em bibliotecas é 

tema de palestra proferida por Freire (1984). O autor chama a atenção para a 

necessidade de uma compreensão crítica da emancipação que tanto a alfabetização 

quanto a biblioteca têm proporcionado aos alunos para a leitura de suas realidades. 

Esta problemática traz novamente à tona o papel que as bibliotecas têm cumprido, 

como veículo de uma ideologia dominante, alheia ao seu papel educacional e 

político. 

Freire continua, apontando que esta intervenção ideológica se mostra na 

“subjetividade de seus agentes.” (FREIRE, 1984, p. 26, grifo nosso). E que a partir 

desta intervenção, associada a uma determinada posição social e a um determinado 

modo de ver o mundo, torna a ação educativa, seja na sala de aula ou na biblioteca 

escolar, impossível de ser considerada neutra. 
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Mas é neste sentido também que, tanto no caso do processo 
educativo quanto no do ato político, uma das questões fundamentais 
seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra 
quem e contra o quê, fazermos a educação e de a favor de quem e 
do quê, portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos a 

atividade política. (FREIRE, 1984, p. 27, grifo do autor)   

O autor aponta para a necessidade (questão fundamental) de uma tomada de 

consciência sobre os valores por trás de nossas atitudes enquanto profissionais 

atuantes em instituições educativas, incluindo-se, entre elas, a biblioteca escolar.  

Em busca desta conscientização, muitas são as justificativas encontradas para 

o trabalho de leitura com as crianças da Educação Infantil: é importante que as 

crianças leiam desde muito pequenas porque adquirem vocabulário, ou porque a 

iniciação precoce do processo de letramento favorece a alfabetização e a vida 

escolar futura das crianças, dentre outras. Mas, conforme alertou Freire (1984), não 

podem deixar de incentivar a relação crítica que o sujeito deve ter com a leitura na 

instauração dos sentidos (e que precede o seu ingresso em uma instituição de 

educação). É esta atitude que, de fato, o capacitará para fazer a sua leitura de 

mundo. Se um trabalho de leitura promovido pela biblioteca escolar, seja qual for o 

segmento da educação, não tiver este compromisso, de fomentar junto ao seu 

público uma relação crítica e reflexiva na leitura, não poderá dizer que as crianças 

estão se beneficiando da biblioteca para aprender a usar a informação.  

Da mesma maneira como, deste ponto de vista, a alfabetização de 
adultos e a pós-alfabetização implicam esforços no sentido de uma 
correta compreensão do que é a palavra escrita, a linguagem, as 
suas relações com o contexto de quem fala e de quem lê e 
escreve, compreensão, portanto, da relação entre “leitura” do 
mundo e leitura da palavra, a biblioteca popular, como centro 
cultural e não como um depósito silencioso de livros, é vista como 
fator fundamental para o aperfeiçoamento e a intensificação de 
uma forma correta de ler o texto em relação com o contexto. Daí 

a necessidade que tem uma biblioteca popular centrada nesta linha 
de estimular a criação de horas de trabalho em grupo, em que se 
façam verdadeiros seminários de leitura, ora buscando o 
adentramento crítico no texto, procurando apreender a sua 
significação mais profunda, ora propondo aos leitores uma 

experiência estética, de que a linguagem popular é intensamente 
rica.” (FREIRE, 1984, p. 38, grifo nosso). 
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4 A BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAÇO DE LEITURAS 

 

“Entre o Homem e a Instituição, numa relação em que o poder e a 
ideologia são as constantes, os sentidos balançam entre uma 
permanência que às vezes parece irremediável e uma fugacidade 
que se avizinha do impossível. E aí ficamos”. 

 
(ORLANDI, 2008, p. 12) 

 

No decorrer da pesquisa e do trabalho de mediação da leitura com as crianças, 

pude testemunhar as suas experiências de leitura e o seu encantamento com as 

histórias e a biblioteca. E desta aproximação cada vez maior nascer um interesse tal 

pela leitura e pelas histórias que despertava nas crianças o desejo de escrever o seu 

próprio livro, de aprender a ler sozinha as letrinhas das páginas, de trabalhar em 

uma biblioteca quando crescesse, como diziam algumas. Mas, ao contrário da 

experiência das crianças, a ambientação de nós, da equipe, em especial das 

bibliotecárias não se dava de forma tão simples, através da frequência cotidiana. 

Persistia um incômodo, uma dúvida sobre a quem cabia realizar as atividades de 

leituras dirigidas com as crianças, sobre quais eram os limites e as diferenças entre 

o lugar do professor e do bibliotecário. E se aquele fazer nos cabia, por que não 

somos preparados para exercê-lo? Por que, em uma análise mais ampla da atuação 

do bibliotecário, este profissional está tão afastado das atividades de mediação da 

leitura? Por que este tipo de atuação não está no cerne da formação do bibliotecário 

e das rotinas da biblioteca? 

A partir da necessidade de responder à estes questionamentos que me 

acompanhavam desde o meu primeiro dia de trabalho na BFP, buscamos construir 

esta compreensão analisando a formação dos discursos sobre a leitura e o acesso à 

informação ao longo da história da Biblioteconomia e CI.  

Este capítulo apresenta, portanto, a origem das bibliotecas públicas e escolares 

nos cenários internacional e nacional, associando os seus surgimentos com as 

necessidades e projetos políticos de distintos grupos associados à leitura. Esta é 

concebida como instrumento educacional e de democratização cultural e religiosa no 

discurso dos diferentes atores sociais que as fomentaram. Porém também se 

apresentava como um risco, um instrumento perigoso que poderia perverter mentes 

inocentes e causar desordem social. Esta concepção de leitura levou à importância 

de seu agenciamento, para a promoção da “boa leitura”. Estas ideias constituíram o 
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discurso que justificou a criação destas bibliotecas e que ainda encontra-se vigente 

nas argumentações em favor delas até os dias atuais. Posteriormente, com o 

conhecimento alçado à categoria de patrimônio intelectual, de vantagem estratégica 

nas tomadas de decisões, vemos surgir a valorização da informação e a busca por 

um funcionamento das bibliotecas cada vez mais pautado em um atendimento ágil 

na recuperação da informação. A conformação moderna da profissão de 

bibliotecário e sua centralização nas atividades técnicas de tratamento da 

informação tem sua origem e desenvolvimento na busca pela eficácia e eficiência no 

uso dos acervos. Porém o papel das bibliotecas e do bibliotecário não se esgotam 

aí, na medida em que percebemos esta instituição enquanto espaço público de 

leitura. Faz-se então, necessário a reflexão sobre que tipo de leitura as bibliotecas 

têm agenciado frente às necessidades manifestadas pela educação, a começar da 

Educação Infantil.  

Iniciaremos a análise das bibliotecas como instituição de leitura a partir do 

paradigma de sistema de informação que estrutura o seu funcionamento. 

Paradigma, neste estudo, é entendido como:  

os conteúdos de uma visão de mundo. O que leva a crer que as 
pessoas que agem de acordo com os axiomas de um paradigma 
estão identificadas ou simplesmente em consenso sobre uma 
maneira de entender, de perceber e de agir, a respeito do mundo. 
(RODRIGUES, 2010, p. 32)  

 

 

4.1 O PARADIGMA DE FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS E UMA 

PROPOSTA DE MUDANÇA: O ATENDIMENTO PARA A LEITURA 

 

Os sistemas de informação, tomados aqui como as bibliotecas, tanto para a 

Biblioteconomia quanto para a CI, estão historicamente vinculados à organização 

documental e informacional para a sua recuperação nas situações em que for 

pertinente, e têm no funcionamento eficaz desta estrutura a justificativa para sua 

existência e manutenção. Esta vinculação também determinou o papel social do 

bibliotecário e sua forma de compreender o uso da informação. 

Souza (1996), em artigo sobre a mudança de paradigma da Biblioteconomia, 

baseia-se do entendimento Kuhniano deste termo, tomando paradigma científico 

como um mapa de conhecimentos compartilhado por determinada comunidade 
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científica, para tratar dos discursos sobre a mudança de paradigma da 

Biblioteconomia do modelo centrado no documento para o centrado na informação. 

Na Biblioteconomia, explica o autor, o funcionamento vigente das bibliotecas 

permanece, em geral, ancorado no modelo de mundo disciplinar e positivista do 

esquema de Dewey. 

 A Biblioteconomia Deweyana atua sem contemplar a abordagem dos fluxos 

informacionais, ou, em outras palavras, despreza os contextos de comunicação em 

que a informação circula e é gerada. Souza (1996) diz que este é o motivo da 

associação estabelecida entre o modelo tradicional de funcionamento das 

bibliotecas e a sua centralidade nos documentos. E diz que o avanço do discurso 

que defende a informação como novo paradigma, discurso este oriundo da CI, é que 

ele abrange os fluxos comunicativos que, por sua vez, absorve as formas (ou meios) 

de transporte da informação.  

A respeito do paradigma de funcionamento dos sistemas de informação 

(Bibliotecas) da CI, González de Gómez (1999) em seu estudo sobre as ações de 

informação, aprofunda a análise da dinâmica de funcionamento dos sistemas de 

informação, sob a ótica da epistemologia da CI.  

Iniciando sua análise pelo conceito de informação, a autora indica que este é 

idealizado nos sistemas de informação, e, como construção social, é constituído por 

modelos (no que se refere ao funcionamento dos sistemas de informação), regras 

(relativas às ações de informação) e contratos (correspondente às relações entre as 

várias esferas da sociedade e suas influências nos sistemas de informação), à qual 

se atribui valor nas relações sociais. Mais uma vez destaca-se que a informação não 

existe nos dados em si, mas dentro de uma coletividade, na qual os sujeitos 

praticam ações de comunicação que, dentro dos sistemas de informação se dão de 

forma institucional, baseadas nas relações construídas entre os grupos sociais que 

formam esta coletividade e nos valores que atribuem às ações de comunicação 

praticadas. 

A partir desta configuração, o trabalho do bibliotecário, consiste em uma 

“abstração e idealização dos conteúdos e práticas de informação, através da 

mediação de modelos de informação” (GONZALEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 8). O 

padrão predominante no funcionamento da CI é o modelo semântico da operação 
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documentária. Neste, o bibliotecário atua como um tradutor, capaz de criar um texto 

representativo de um texto original (representado), com o qual colocaria o primeiro 

no “fluxo da Comunicação Documental Organizada” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, 

p. 8). 

Para esta representação de conteúdo, segundo a autora, o bibliotecário adota 

as seguintes premissas, nas representações de conteúdo das mensagens textuais: 

 O texto possui um significado fixo, tornando possível a identificação de 

sua informação principal, que será representada por um vocabulário 

específico e autorizado; 

 O procedimento que estabelece a equivalência entre a representação do 

documento e o documento em si baseia-se em regularidades 

linguísticas ou semânticas; 

 A representação da informação, segundo os princípios organizadores do 

modelo semântico da operação documentária deve “isolar” as estruturas 

de informação que demonstrem o significado invariável do documento, 

de modo que este apareça de tal forma que não sofra intervenção das 

características da natureza humana, como: 

[...] diferenças subjetivas, interpretações simbólicas, estéticas ou 
emotivas, ou por fatores externos, como as políticas organizacionais 
ou o estado de ânimo de um indexador. Quando assim ocorrer, 
tratam-se de imperfeições de realização (desempenho) e não dos 
princípios organizadores do modelo (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, 
p. 8). 
 

Portanto, o modelo semântico da operação documentária, da CI, pressupõe 

uma ação neutra do bibliotecário na análise e escolha dos termos representativos 

dos conteúdos dos documentos, de forma que, deste procedimento resulte a 

extração de uma essência única e invariável que cada mensagem possui, e que 

independe do contexto de sua produção, de sua veiculação e das intenções de 

quem o procura para uso, demonstrando, assim, que a visão da informação como 

um objeto previsível e programável (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001) orienta os 

procedimentos do tratamento técnico aplicados à organização documental. 

A autora explica este uso a partir da diferenciação entre “o modelo do mundo 

real” ou “mapeamento da realidade” e o “modelo semântico da operação 

documentária” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 8). A inviabilidade de uso do 
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modelo do mundo real para a representação dos conteúdos documentais reside no 

fato de que seria preciso desenvolver uma representação sucinta do objeto primário, 

para a constituição de um modelo que exprimisse a sua essência, mas, ao mesmo 

tempo não comprometesse a sua reversibilidade (ou recuperação) em toda a carga 

semântica que pudesse ser atribuída ao objeto primário (representado). Esta 

representação modelar é inviável porque é paradoxal, pois todo modelo irá se 

reduzir aos aspectos essenciais do que representa, não tendo, portanto, como 

contemplar todas as possibilidades semânticas atribuídas nos processos 

comunicativos. A representação modelar dos conteúdos textuais não só favoreceria 

o estabelecimento de uma organização documental e informacional, como também 

condiciona a recuperação da informação dos acervos para o uso, segundo os 

aspectos essenciais contemplados por seu modelo. Este é baseado em uma 

determinada demanda ou público, que orienta a interpretação ou carga semântica 

utilizada para estabelecimento do modelo, reduzindo assim, suas possibilidades de 

variação de uso, mesmo em campos conceituais específicos.  

Como podemos perceber, apesar do discurso da CI defender a informação 

como paradigma e abranger os fluxos informacionais, Souza (1996) destaca que o 

antigo paradigma ainda não foi abandonado, pois as características inerentes do 

modelo Deweyano ainda se fazem presentes nas produções acadêmicas da área, 

em seus manuais, conferências e exercícios de laboratório. A estas manifestações, 

acrescentamos a presença das estruturas do paradigma Deweyano no modelo 

semântico da operação documentária, causando o mesmo impacto restritivo daquele 

na utilização dos acervos, em especial nos sistemas que devem atender a 

demandas universais, como o caso das bibliotecas públicas e escolares, por 

exemplo.  Esta contradição orienta esforços pela manutenção dos sistemas decimais 

de organização do conhecimento e da informação, finaliza Souza (1996). 

O contrassenso do modelo semântico da operação documentária está na 

ausência de considerações sobre as influências dos aspectos sociais que atuam 

sobre o discurso do autor, em sua produção, e dos seus efeitos na leitura e 

interpretação deste texto pelo leitor, seja este o bibliotecário, no momento da leitura 

técnica do documento ou o usuário/leitor da biblioteca. Na verdade, como dissemos 

no início desta seção, os modelos ou paradigmas que determinam a práxis da 

organização informacional não ficam restritos ao tratamento técnico do acervo, mas 
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extrapolam este âmbito e passam a condicionar toda a lógica de funcionamento e 

atendimento das bibliotecas, afetando, também o serviço de referência. A 

consequência deste tipo de funcionamento reflete-se na determinação dos usos do 

acervo e de quem são os seus usuários. A “extração da informação” de um espaço 

social de linguagem e comunicação não leva em conta que o “sentido literal” 

somente é possível para as práticas de leitura parafrásticas, estando o 

estabelecimento dos diferentes sentidos condicionados ao seu uso social, ou seja, 

ao seu contexto histórico e ideológico de produção da leitura e da demanda que a 

originou, no qual o sentido é estabelecido. O que é necessário perceber para ampliar 

o atendimento realizado pelas bibliotecas e o uso de seus acervos é que não existe 

informação fora da linguagem, fora de um contexto social complexo de significação. 

A informação expressa uma necessidade de compreensão do sujeito, de interação 

com sua realidade, oriunda das relações sociais, da presença dos sujeitos no 

mundo. Por isso deve ser concebida e atendida dentro desta perspectiva. Mas os 

sistemas de informação funcionam seguindo as regras estabelecidas pelas 

abstrações e idealizações de uso da informação no modelo semântico da operação 

documentária, comuns às do antigo paradigma. Pois as regras são acatadas pelos 

bibliotecários como “um modo de determinar uma ação, estabelecendo o que seja 

adequado ou correto para realizá-la” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 9). 

Em resumo, a tão necessária transposição de paradigmas que orientam a 

prática social dos profissionais dos sistemas de informação ainda não foi realizada, 

pois não houve o abandono das concepções do antigo paradigma. “E se paradigma 

é aquilo que os membros de uma comunidade partilham, então, querendo ou não, 

somos seguidores do paradigma Deweyano” (SOUZA, 1996, p. [7-8]).  

Souza (1996) defende que a dinâmica dos fluxos informacionais, almejada 

pelos discursos da CI, só poderá ser compreendida a partir da dinâmica sociedade-

sujeito-sociedade, presentes na linguagem. 

O autor apresenta como alternativa ao modelo de funcionamento Deweyano, e 

consequentemente, ao modelo semântico da operação documentária, o modelo 

Ranganathiano, expresso no Sistema de Classificação dos Dois Pontos ou Colon 

Classification. Sua maior adequação para o funcionamento dos sistemas de 

informação, frente ao antigo paradigma deve-se à sua idealização baseada em uma 
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visão do universo em expansão, a partir de uma metáfora linguística e mecânica.20 

Esta lhe confere maior possibilidade de representação das ilimitadas construções de 

sentidos presentes na linguagem, sendo mais eficaz para dar conta da 

representação dos desdobramentos do conhecimento. 

Souza (1996) nomeou o modelo de organização informacional de Ranganathan 

como Paradigma do Fluxo da Informação. 

Este modelo possibilita ao bibliotecário outro olhar sobre os fluxos da 

informação, pois esta não seria mais concebida e tratada a partir da 

descontextualização da informação dos fluxos comunicacionais aos quais pertence, 

ou seja, de seus contextos sociais, pois o modelo Ranganathiano baseia a sua 

concepção de fluxo da informação na Comunicação. 

Compartilhamos a percepção de Souza (1996) sobre as concepções que 

orientam a práxis histórica tratamento documental. Porém ressaltamos a 

necessidade de que este rompimento de paradigmas alcance, também, o 

atendimento prestado ao usuário, objetivando o seu efetivo uso da informação. Pois 

até aqui a biblioteca foi apresentada apenas enquanto acervo, que precisa estar 

organizado e tratado para ser utilizado de forma eficaz e eficiente.  

A importância da mediação de leitura e da dinamização de acervos pelo 

bibliotecário junto ao leitor/usuário consiste em poder reinserir a carga semântica 

contida nos acervos, novamente, no modelo polissêmico do mundo real, no 

momento do atendimento ao leitor e pô-las em diálogo com os acervos pessoais do 

usuário/leitor. Esta mediação não se restringe ao ato de recuperar um documento 

pertinente e relevante para uma demanda específica de leitura, mas se estende na 

orientação do leitor sobre como interagir com os conteúdos apresentados pelo 

interlocutor/autor presente no texto, de modo que desta relação resulte um 

conhecimento, fruto de uma utilização crítica e reflexiva da leitura e da necessidade 

que a originou. Deste modo a biblioteca deixaria de ser, apenas, o acervo 

documental para ser também um espaço de orientação e produção de leituras. 

Contudo se o bibliotecário não entender que estas funções mediativas são 

                                                             
20

 Esta não será introduzida nesta discussão por não ser de nosso interesse a investigação do 

sistema de classificação dos Dois Pontos, e sim as concepções que a embasam, oriundas do 

funcionamento da linguagem. 
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contribuições a serem dadas também por ele, dentre outros profissionais implicados 

com o livro, a leitura e o conhecimento, o acervo permanecerá estanque, contido nas 

possibilidades de uso do tratamento técnico que recebeu. Este padrão funcional 

para as bibliotecas, baseado na linguagem e na comunicação também é 

vislumbrado por Nóbrega (2005), que o descreve assim:  

Proponho pensar, então, acervo como um lugar de onde se constrói 
a democratização do acesso aos saberes; onde a comunicação seja 
argamassa, além de produto. Mas, para tal, algumas premissas são 
básicas. Tece-se acervo como lugar de um agir comunicativo: 
quando houver, em sua práxis, o desconfinamento dos acervos 
aprisionados sobremaneira às técnicas da organização; quando, 
compreendendo-se como possível direcionador de interpretações, 
devido à manipulação da realidade ali representada, através da ação 
de montagem e/ou apagamento dos fragmentos (os documentos, os 
suportes de informação), e oportunizando a inserção dos vários 
saberes, houver a neutralização de si como mais um dispositivo de 
produção de sentido; quando houver reflexão e atuação com a ordem 
para a des-ordem no seu quefazer cotidiano; ao trazer para as 
discussões e as práticas a compreensão da dimensão dos acervos 
pessoais e coletivos, tanto quanto a sua interferência transformadora 
sobre os acervos institucionais; quando, ao compreender a 
potencialidade do trabalho com (e, não, pela) a literatura, descobrir 
possibilidades infinitas de construção de conhecimento, inserindo os 
acervos literários na sua prática cotidiana; quando a memória, 
elemento constituidor neste fazer, for compreendida, enfim, como 
construção.  (NÓBREGA, 2005, p. 125). 

 
As áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação (CI) também estão 

intrinsecamente ligadas aos sentidos atribuídos à cultura escrita e sua 

correspondente utilidade social e estratégica nas sociedades de classes. Além do 

seu distanciamento e do desconhecimento dos aspectos constitutivos da linguagem 

em virtude das concepções que moldam tratamento técnico do acervo, o 

atendimento do usuário/leitor, ou o serviço de referência – momento em que a 

informação buscada deveria ser reinserida na linguagem, buscando as origens das 

expectativas manifestas pelos usuários – acaba por obedecer às concepções 

preponderantes sobre leitura, que a vinculam ao padrão de leitura parafrástica, para 

a qual só há um significado para as palavras contidas no texto.  

Tal concepção implica a exclusão dos grupos sociais não alfabetizados do 

atendimento prestado pelas bibliotecas, pois não são percebidos como seu público-

alvo, limitando a função social desta instituição, que não garante a todos os 

cidadãos o acesso aos bens culturais preservados em seu acervo.  
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Este modo de funcionamento enfraquece o impacto social do trabalho das 

bibliotecas, na medida em que tem a sua atuação centralizada em uma utilização 

pragmática e produtivista dos registros do conhecimento, regulada por regras, 

modelos e contratos sociais que ignoram, portanto negligenciam as demandas que 

originam a comunicação humana e não apreendem toda a abrangência do que seja 

leitura e como se deriva dela o uso da informação e o conhecimento. 

Devemos ter em mente que a leitura é ato vinculado ao pensamento e à 

linguagem. E que a biblioteca é uma instituição estruturadora de práticas e valores 

sobre a leitura. E como tal, deve proporcionar ao seu público, diante de toda a 

riqueza contida no acervo sobre determinado ou vários assuntos, uma postura 

diferente e alternativa à leitura parafrástica e instrumental praticada na escola. Em 

outras palavras, deve proporcionar condições para que a experiência da leitura 

aconteça para cada membro de seu público-alvo. Para cumprir seu papel de 

democratizar a leitura e a cultura a biblioteca deve fornecer condições de uso do seu 

ambiente a todos os grupos que compõem a sua comunidade. 

 

4.2  ORIGEM E FUNÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO CENÁRIO 

INTERNACIONAL 

 

Compreendendo a importância do trabalho realizado pela BFP na formação de 

leitores na Educação Infantil, busquei as origens daquele tipo de proposta de 

trabalho, e também experiências semelhantes que pudessem servir de exemplo para 

o funcionamento da mesma. Esta busca também tinha o intuito de compreender o 

meu desconforto e despreparo para tal função. Assim, direcionei a pesquisa para o 

resgate histórico da evolução dos serviços de bibliotecas para crianças.  

Abordamos tanto a biblioteca pública quanto a escolar porque desde sua 

origem até os dias atuais ambas compartilham a missão de educar através da 

leitura. Nos EUA, por exemplo, a Seção de Bibliotecas Escolares (School Libraries 

Section) da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas 

(International Federation of Library Association and Institutions, IFLA), originou-se da 

Seção de Bibliotecas Públicas (Public Libraries Section), da qual fazia parte (STAM, 

2001).  

Serviços de biblioteca para crianças e jovens envolvem ambas as 
bibliotecas públicas e escolares e são muitas vezes financiados pela 
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mesma autoridade governamental. Assim pareceria natural que as 
bibliotecas públicas e escolares trabalhassem em estreita 
colaboração (STAM, 2001, p. 161, tradução nossa)21. 
 

Depreende-se dessa similaridade de atuação, que acompanha ambas as 

bibliotecas ao longo da história, a influência do pensamento de uma sobre a outra. 

Interessa-nos, portanto, as concepções de leitura que as guiaram. 

Percebemos algumas argumentações nos discursos sobre a relação entre a 

biblioteca e a leitura que justificam uma em função da outra, evidenciando a 

influência que a valorização das bibliotecas recebe da valorização que a sociedade 

dá à leitura. Aquelas são criadas em âmbito público para veicular a leitura e a 

literatura desejada para o alcance dos interesses educacionais coletivos (como a 

erradicação do analfabetismo, por exemplo), mas sem ameaçar a ordem social 

vigente. Esta estabilidade social funcionou como delimitador da continuidade da 

manutenção destas instituições através das expensas públicas nos EUA (MUELLER, 

1984). 

No contexto francês as primeiras bibliotecas populares que surgiram, durante o 

séc. XIX originaram-se do “esforço sistemático para alcançar camadas sociais não 

educadas, iniciando-as de modo sistemático nos hábitos da leitura”.   Funcionavam 

como “um aspecto do dispositivo de aculturação pelo texto escrito” (CHARTIER; 

HÉBRARD, 1995, p. 117) e instrumento de combate ao analfabetismo. 

Em função desta vinculação com a alfabetização e a escola, depreendemos 

que as bibliotecas, consequentemente, condicionaram-se a atender aqueles que 

“sabiam ler” (eram alfabetizados) ou estavam “aprendendo a ler” (em processo de 

alfabetização). 

O empreendimento de universalização da leitura pelas bibliotecas na França foi 

conduzido, de um lado, pela Igreja, que objetivava arrebanhar seus fiéis dispersos 

pela Reforma e, por outro, pelos liberais, preocupados com a escolarização das 

massas. A preocupação com a difusão da leitura por estes grupos fundamentava-se, 

segundo Chartier e Hébrard (1995), em controlar e combater o funcionamento do 

mercado editorial, que conseguiu adaptar o seu produto ao bolso das camadas 

sociais mais baixas, encontrando grande receptividade por este público. Para 

                                                             
21

  Trecho no original: “Library services to children and youth involve both public libraries and school 
libraries and are often funded by the same governamental authority. Thus it would seem only natural 
for public and school libraries to work closely together”. (STAM, 2001, p. 161) 
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garantir a difusão e prática de uma “boa leitura” nas camadas populares tornou-se 

necessário “divulgadores seguros” e “agências supervisionadas: as bibliotecas” 

(CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 118). A leitura era, portanto, uma prática que não 

devia ser apenas ensinada, mas controlada e orientada. Os autores concluem que 

independente das intenções que promoveram sua origem,  

[...] a biblioteca é um dispositivo evidente de controle das leituras 
populares; controle conservador, reformista ou revolucionário, 
conforme o caso, controle privado ou público, conforme o Estado 
esteja ou não presente, mas sempre um controle daqueles que ainda 
não sabem ler bem, ou escolher seus livros; daqueles que não se 

deveria deixar sós para enfrentar os perigos de certas leituras no 
universo cada vez mais amplo do texto escrito. (CHARTIER; 
HÉBRARD, 1995, p. 119, grifo nosso) 
 

A biblioteca configura-se, por esta perspectiva, como um instrumento de 

controle, veículo e memória das ideologias das instituições ou grupos sociais que as 

mantém (CHARTIER, HÉBRARD, 1995), pois está ao seu serviço. 

Consequentemente, suas regras e funcionamento são modelados, buscando 

convergir com os objetivos dos mantenedores. É importante ressaltar que nem 

sempre estes equivalem ao grupo de usuários da biblioteca. Esta, ao adotar os 

discursos e a ideologia de seu mantenedor, adota também sua epistemologia ou 

sistema de veridicidade, desde o desenvolvimento do acervo até a condução do 

serviço de referência prestado aos seus usuários. A esta forma de funcionamento 

González de Gómez (2001) deu o nome de “regime de verdade dominante” 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001, p. 9). 

Para Foucault, a máquina epistemológica e suas operações de 
demarcação tiveram uma esfera de ação bem maior que os espaços 
formais das academias e as instituições de pesquisa. Ela teria agido 
nos laboratórios, mas também nas escolas, nos confessionários e 
nas bibliotecas, nos museus e nos hospitais. A operação de 
demarcação, ampliada nos domínios das instituições reguladoras do 
cotidiano, instaura o regime de verdade dominante. (GONZÁLEZ DE 
GÓMEZ, 2001, p. 9). 
 

O contexto estadunidense e inglês de criação e desenvolvimento das 

bibliotecas públicas e escolares também se desenvolveu no bojo da função 

educativa atribuída a estas instituições, sua vinculação com a alfabetização e a 

universalização da escolarização das massas, a dependência ideológica e 

infraestrutural de outra instância para subsistir e orientar a organização interna de 

seus serviços, que se mantém nas funções básicas de memória, organização e 

recuperação para uso. E “a função das bibliotecas na sociedade e a 
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responsabilidade social dos bibliotecários” (MUELLER, 1984, p. 7) eram 

compreendidos e defendidos em função da importância dada para a leitura como um 

bem social que deveria ser colocado ao alcance de todos.  

O surgimento e funcionamento das bibliotecas públicas na Inglaterra e EUA, do 

modo como as conhecemos atualmente, se deu no contexto da revolução industrial 

e do crescimento urbano, entre os séculos XVIII e XIX. As bibliotecas escolares 

começaram a surgir nos EUA durante os anos de 1800, principalmente nas escolas 

secundárias. As bibliotecas escolares do ensino fundamental deste país demoraram 

um pouco mais para se desenvolver (WIEGAND; DAVIS JR., 1994), pois se buscava 

uma formação adequada para o bibliotecário que iria prestar atendimento às 

crianças. 

Os serviços de bibliotecas para crianças foi tema de dois artigos da 

Conferencia da Associação Americana de Bibliotecas (American Library Association 

- ALA) em 1897 e novamente em 1898. Neste último, Anne Carroll Moore propõe 

que a formação de bibliotecários que prestam serviços para crianças inclua, dentre 

outros tópicos,  

(1) contação de histórias em sua forma original e o reconto, com uso 
de materiais de apoio (como os recursos visuais das imagens), e 
sem o uso deles; (2) praticar a condensação de um tema, sem 
sacrificar o interesse das crianças; (3) o estudo do currículo das 
escolas públicas, (4) o estudo da topografia local, alguma psicologia 
prática. (VANN, 1961, p. 83, tradução nossa)22. 

 

Em 1900, a primeira bibliotecária escolar com formação profissional para esta 

especialidade foi nomeada nos EUA: Mary Kingsbury (LATROBE, 1998); e em 1924 

foi publicado o primeiro padrão para bibliotecas escolares do ensino fundamental. 

Mas foi nos anos posteriores à II Guerra Mundial que as bibliotecas escolares do 

ensino fundamental tornaram-se prioridade no programa de educação deste país 

(WIEGAND; DAVIS JR, 1994). 

                                                             
22

  Trecho no original: “Students at Pratt, however, had been aware, before that date, of children’s 
work which was being directed by Annie (Anne) Carroll Moore. At the 1898 Conference, Miss Moore 
proposed, on the basis of her having observed the results at Pratt when the students in the general 
course were exposed to children’s work, that “Special Training for Children’s Librarians” should 
include: “(1) storytelling, both reproductive and original, with the aid of picture and without them; (2) 
practice in the condensation of a subject without sacrificing the interest; (3) study of the public school 
curriculum; (4) study of local topography; (5) some practical psychology” (VANN, 1961, p. 83).  
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Das bibliotecas públicas esperava-se a colaboração com a ordem social, o 

progresso nacional por meio da educação e, principalmente nos EUA, a biblioteca 

era percebida como instrumento de democratização dos recursos intelectuais da 

nação e, consequentemente, instrumento fundamental para a democracia como 

regime de governo (MUELLER, 1984). Os objetivos com relação à esta instituição se 

concentravam em oferecer leitura e, por meio dela, educação, às classes mais 

desprovidas financeiramente, gerando ganhos sociais, “mas preservando os valores 

sociais vigentes” (MUELLER, 1984, p. 13). 

A “qualidade da leitura” que a biblioteca proporcionava estava diretamente 

ligada à manutenção dos valores ideológicos hegemônicos na sociedade ou, em 

outras palavras, às influências que determinada leitura poderia provocar. Dessa 

maneira, junto à função de oferecer uma leitura “de qualidade” para a educação da 

população, o bibliotecário exercia, também, a função de censor. 

Os objetivos das bibliotecas públicas, posteriormente, passaram a ser 

defendidos de forma mais ampla, concebendo-a como instrumento de transformação 

e ação cultural, para além dos interesses da educação escolar. As bibliotecas 

passaram a divulgar cada vez mais seus serviços à população para aumentar o 

número de leitores. Mueller (1984) descreve que: 

Com a popularização das bibliotecas, vieram também as críticas. O 
fato de estarem as bibliotecas públicas oferecendo, com dinheiro 
público, muita literatura popular, julgada potencialmente perniciosa, 
causou muitas discussões. Temia-se que essa literatura popular 
viesse a “diluir a mente [do povo]”. (MUELLER, 1984, p. 15). 
 

Neste caso a crítica feita à biblioteca tem relação direta com a valoração (ou 

desvalorização) da leitura da literatura popular. O temor da “influência perniciosa” 

proveniente destes textos é regulado pelo combate desta prática nas bibliotecas 

mantidas pelo governo dos EUA. 

Mueller (1984) já identifica que a valorização da biblioteca como lócus de uma 

prática educativa é aceita como uma verdade inquestionável, ou um valor universal 

que deve ser democratizado e assegurado pelo governo para toda a população. Mas 

quando o discurso sobre a função da biblioteca se amplia, e sinaliza para uma ação 

que vai além da educação escolar, para uma leitura questionadora e reflexiva, a 

biblioteca passa a ser ameaçada em sua existência, tendo que provar 

constantemente sua contribuição para a sociedade como forma de justificar o 

investimento aplicado nela com recursos públicos. 
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Os autores revistos nesta seção mostraram que a expansão do 
objetivo educacional, para o qual foram criadas as bibliotecas 
públicas, trouxe consigo responsabilidades mais pesadas para os 
bibliotecários. A tarefa inicial de fornecer acesso controlado e 
orientado à educação não havia suscitado tanta controvérsia. Os 
novos papéis exigiam das bibliotecas demonstração constante de 
serem merecedoras do apoio, tanto do público quanto das 
autoridades. Assim, ao mesmo tempo que se esforçavam para atrair 
mais leitores, se esforçavam também para convencer seus 
patrocinadores que o acesso mais amplo à literatura “de não tão alta 
qualidade” não afetaria a ordem estabelecida. E ainda, que não se 
poderia exigir da biblioteca a responsabilidade pela manutenção do 
bom gosto e da moral pública. Mas que apesar disso, as bibliotecas 
públicas mereciam ser apoiadas. (MUELLER, 1984, p. 17) 
 

A Escola de Chicago, instituição que se destacou como representante do 

discurso da Biblioteconomia à época de 1920 passou a abordar a função das 

bibliotecas na sociedade, defendendo que seu objetivo era explorar os registros 

culturais e de conhecimento ao máximo, em prol do bem comum. Ou seja, o 

bibliotecário prestaria orientações ao indivíduo para o alcance de seus objetivos 

particulares desde que esses não fossem contra os interesses da coletividade. 

(MUELLER, 1984). A Biblioteconomia, a partir deste princípio, estava fundamentada 

no alcance dos interesses coletivos predominantes de cada sociedade, como era, 

por exemplo, o combate ao analfabetismo. Estando assim integrada ao seu meio 

social, acompanharia a evolução de suas transformações. 

Mueller (1984) indica que foi no contexto posterior à II Guerra Mundial que as 

ideias sobre a biblioteca estar vinculada aos interesses predominantes da 

coletividade começaram a ser questionadas, pelo receio da biblioteca ser utilizada 

para a “massificação das pessoas, impedindo-as de terem suas ideias próprias, o 

que, como a guerra demonstrara, poderia acontecer facilmente” (MUELLER, 1984, 

p. 25). Assim, iniciou-se a defesa do atendimento aos interesses de cada leitor antes 

do interesse coletivo, que não deveria cercear a liberdade de pensamento, “razão 

principal para se conservarem livros e haver bibliotecas, e não a educação de 

cidadãos ou o bem social” (MUELLER, 1984, p. 26).  

Apesar desta última visão sobre o funcionamento das bibliotecas ser a mais 

aproximada da leitura como uma prática emancipatória e constitutiva do pensamento 

livre e da personalidade do sujeito, à qual julgamos mais apropriada para o 

embasamento das bibliotecas como espaços de formação de leitores, Mueller (1984) 

sinaliza que predominou na Escola de Chicago a corrente que defendia a biblioteca 
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comprometida com a coletividade ao invés do indivíduo. O que certamente orientou 

o compromisso da biblioteca com a leitura por um viés mais próximo da lógica 

escolarizada desta prática do que de uma prática de liberdade crítica e reflexiva do 

sujeito leitor.  

A conservação e a organização foram aspectos sempre abordados nestes 

estudos, que à luz das reflexões sobre a função da existência do serviço ao público, 

desenvolvia outras ideias vinculadas à contribuição do bibliotecário e da biblioteca, 

conforme sinaliza Mueller: 

1. A conservação e a organização formam a base comum. Mesmo 
quando não são especificamente mencionadas, estas duas funções 
foram levadas em conta, oferecendo suporte para o desenvolvimento 
das demais ideias. Porque preservar e organizar é realmente a 
pergunta a que todos os escritores tentaram responder. 
2. Difusão de informação e do conhecimento é, naturalmente, a 
resposta ampla, presente em todos os momentos da história da 
biblioteca. Foi com o propósito de responder como divulgar o que, 
para quem e com que finalidade, que os textos revistos foram 

escritos. (MUELLER, 1984, p. 47) 

 
Ao final do séc. XIX, os discursos da biblioteca pública e da biblioteca escolar 

já se faziam amplamente conhecidos. Moraes (2006) descreve a produção teórica e 

prática dos Estados Unidos (relativa aos serviços prestados por estas bibliotecas) 

como “das contribuições mais relevantes dos Estados Unidos à cultura universal” 

(MORAES, 2006, p. 97). Nesta mesma época, na Europa e EUA desenvolvia-se a 

Documentação.  

A Documentação tinha por objetivo dar conta do tratamento técnico de toda 

produção bibliográfica com fins de sua recuperação para uso e a organização do 

Repertório Bibliográfico Universal, índice de assuntos referente à produção de todas 

as nações com fins do compartilhamento e colaboração mútua, através da qual se 

alcançaria a paz mundial. 

O foco tecnicista da Documentação gerou um rompimento na concepção das 

finalidades do trabalho do bibliotecário e da própria biblioteca, em que parte destes 

profissionais questionava a função educativa das bibliotecas. Um dos resultados do 

embate sobre as diferentes concepções sobre a finalidade da biblioteca e do 

bibliotecário culminou com a criação da Special Libraries Association por John 

Cotton Dana, em 1908. 

De fato, a contribuição social do bibliotecário se traduziu, historicamente, pelas 

atividades de preservação e organização documental. Neste percurso, Chartier e 
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Hébrard (1995) citam o artigo intitulado De l’orientation des bibliothèques modernes, 

de Charles Sustrac (1907), então secretário-geral da Associação dos Bibliotecários 

Franceses (Association des Bibliothècaires Français - ABF)23, como um marco deste 

momento histórico.  As duas ideias defendidas na argumentação de Sustrac 

resumiam o sentido da existência das bibliotecas, que deveriam orientar todo o fazer 

bibliotecário, encontrando-se vigentes ainda hoje. São elas: “as bibliotecas existem 

para o público e a conservação só faz sentido em função do uso”. (CHARTIER, 

HÉBRARD, 1995, p. 150). Na defesa desses dois argumentos, Sustrac descreve em 

sua argumentação, o perfil do bibliotecário tecnicista, que faz ler através da 

organização do acervo para a recuperação da informação solicitada, não se 

envolvendo com qualquer outra função relacionada ao livro e à leitura. 

 

O bibliotecário não é um erudito; enquanto bibliotecário, não tem 
trabalhos originais a preparar; não lhe cabe sequer contribuir para o 
progresso dos estudos sobre a história do livro, das bibliotecas ou do 
papel, por exemplo, embora essa ocupação seja absolutamente 
recomendável para suas horas de investigação pessoal. Ele precisa 
é colocar esse conhecimento à disposição do leitor, evitando-lhe o 
mais possível hesitações e perda de tempo. [...] Ele também não é 
um letrado ou um educador; nem historiador, nem filósofo, nem 
sociólogo, nem pensador, nem polemista, nem arqueólogo, nem 
apóstolo. É simplesmente o auxiliar da ciência, da história da arte – 
em suma, de todas as formas de atividade humana que necessitem 
do livro a seu serviço (SUSTRAC, 1907, p. 106 apud CHARTIER; 
HÉBRARD, 1995, p. 151). 
 

Chartier e Hébrard justificam o discurso de Sustrac como um posicionamento 

contra uma tradição de atribuir o cargo de diretor de biblioteca a um acadêmico ou 

erudito, em caráter honorífico, sugerindo a inconveniência de ter na direção dessa 

instituição alguém não comprometido com os resultados que a mesma deveria 

demonstrar, e sim com os seus interesses enquanto leitor-pesquisador, erudito, 

acadêmico. Chartier e Hébrard (1995) chamam a atenção para o perfil profissional 

do então secretário-geral, como “Conservador profissional, membro da corporação, 

Sustrac pode se permitir a defesa de ideias que, vindo dele, não serão entendidas 

como tentativas de desvalorizar a profissão” (CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 151). 

E avançam na direção das ideias deste autor, ao anuírem com Sustrac a respeito da 

                                                             
23

 A referida citação de Chartier e Hébrard (1995) consta em: SUSTRAC, Charles. De l’orientation dês 

bibliothèques modernes. Bulletin de l’Association des Bibliothècaires Français, Paris, n. 5, p. 105-

109, 1907. 
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contribuição social do bibliotecário, tomando-a como a sua capacidade de 

tratamento técnico do acervo e de sua recuperação para o uso, ratificadas na 

menção feita ao papel social dos bibliotecários de que “quem faz ler não lê” 

(CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 151). Sustrac teria então, segundo os autores, 

lançado as bases de uma “ética profissional conseqüente” (CHARTIER; HÉBRARD, 

1995, p. 151) para o bibliotecário. O fato é que, apesar do “motivo justificado” para o 

posicionamento do autor, sua argumentação evidencia a delimitação traçada por 

este entendimento para o âmbito de atuação do bibliotecário, e teve impacto de tal 

forma sobre o seu fazer que, ainda nos dias atuais, podemos perceber a vigência do 

“modelo de Sustrac” na prática das bibliotecas.  

As críticas feitas à atuação das bibliotecas públicas pelos documentalistas 

também colaboraram com a acentuação técnica da formação e da prática do 

bibliotecário. 

A conjuntura histórico-social em que surgiu a CI tinha a sua origem e o seu fim 

nas necessidades de um tratamento técnico das informações científica e tecnológica 

para o uso estratégico no contexto da competitividade bélica da guerra fria 

(FREITAS, 2001). Era necessário aperfeiçoar a organização e representação dos 

conteúdos dos documentos técnico-científicos, com o objetivo de uma recuperação 

da informação mais rápida e refinada. Porém, dado o seu caráter utilitário e 

vantajoso, as regras do “jogo de informação”, neste contexto social, foram 

construídas de modo que o acesso à informação fosse dado – não a todos – mas a 

segmentos específicos da sociedade, conforme identificado por Freitas (2001) e 

ratificado por González de Gómez (1999), que identifica como âmbito de atuação da 

CI as fronteiras entre a comunicação, os conhecimentos e as ações de informação, 

onde a provisão de documentos ou “conhecimentos” a quem deles necessitam 

consiste apenas em parte da ação de informar. Mas estas ações de informar não 

são dirigidas a todos os setores da sociedade. Somente uma porção mínima de 

informação necessária para o compartilhamento dos indivíduos nas diversas 

atividades sociais estaria autorizado a percorrer toda a pirâmide social, segundo o 

contrato informacional tácito do contrato social do qual partilharíamos. Freitas (2001) 

também aponta que, neste cenário, as atribuições do bibliotecário enquanto 

profissional mediador e incentivador de leituras foram desqualificadas nos discursos 

de diversos teóricos da área. Como consequência do prevalecimento deste novo 

discurso (nos Estados Unidos e na Europa se tornou hegemônico em relação ao 
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antigo discurso da “informação para todos”), houve um apagamento do papel do 

bibliotecário como educador e um fortalecimento do eixo técnico da profissão, que 

deslocou seu centro gravitacional para o tratamento dos documentos.  

Percebemos, portanto, que a potência heurística das bibliotecas, de um modo 

geral, se consolidou em torno das atividades técnicas de representação de conteúdo 

e física dos registros do conhecimento, tratando a biblioteca muito mais como uma 

coleção materiais bibliográficos do que um espaço institucional de leitura pública. 

Outros serviços prestados pelas bibliotecas públicas e escolares, de dinamização de 

acervos e mediação de leituras não foram reconhecidos por toda a classe 

profissional como atividades inerentes à profissão que colaboravam para o alcance 

das funções de “disseminação e uso da informação”. 

Na próxima seção analisamos o espaço ocupado por esta instituição no cenário 

escolar do Brasil, relacionando-a com as práticas de leitura que a têm habitado para, 

a partir desta análise, compreender como a Biblioteca Escolar brasileira tem atuado 

na promoção da leitura e formação de leitores.   

 

4.3 A ORIGEM DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO BRASIL 

 

Moraes (2006) reconstitui em sua obra Livros e bibliotecas no Brasil colonial a 

introdução do livro e da biblioteca em nosso país com a finalidade de compreender 

que papel os livros e as bibliotecas desempenharam na constituição das ideias e em 

nossa cultura. Supõe, por conta da ausência de pesquisas e de material a respeito, 

que na primeira metade do séc. XVI, a vida dos colonos que habitavam nossas 

terras era ausente da presença do livro e da leitura de textos, tendo suas vidas 

baseadas integralmente na oralidade.  

O surgimento da biblioteca no Brasil se deu de forma bastante distinta do 

contexto francês e estadunidense, no que se refere à proposta de educação para a 

colônia portuguesa no Novo Mundo. 

A primeira instituição educadora do Brasil foi a Igreja, e se manteve sozinha 

neste papel até o fim do séc. XVIII. Válio (1990) ressalta que o objetivo das ordens 

religiosas no Novo Mundo era, através da catequização, devolver à Igreja os fiéis 

perdidos na Europa Reformada. Portanto, as escolas das Ordens Religiosas 

cumpriram esta dupla função: ensinar e catequizar. Sobressaiu o trabalho realizado 



112 
 

pela Companhia de Jesus como o que mais resultados conseguiu neste sentido. O 

ensino jesuíta era destinado tanto à catequização dos índios quanto à instrução dos 

filhos dos colonos (MORAES, 2006; VALIO, 1990). Destaque-se a diferenciação dos 

objetivos junto a cada grupo: o objetivo da escolarização dos nativos era a 

conversão religiosa dos mesmos, portanto a educação praticada junto a este grupo 

era uma educação religiosa, não tendo qualquer compromisso com a 

universalização da educação ou instrução do povo para aumento de sua 

produtividade, motivos comuns para a criação de bibliotecas e escolas nos países 

da Europa e Estados Unidos. 

Porém, com relação à educação dos filhos da burguesia, Moraes relaciona a 

elevação do número de brasileiros que se formaram em Coimbra, no séc. XVII (353 

brasileiros), em comparação com o século XVI (11 brasileiros), com a qualidade do 

ensino dos colégios jesuítas, onde muitos dos formados estudaram, e tiveram a 

oportunidade de utilizar as suas excelentes bibliotecas. Portanto, a primeira 

biblioteca a existir em solo brasileiro funcionava como biblioteca monástica e 

também escolar. Moraes (2006) enfatiza a qualidade das bibliotecas jesuíticas, 

atribuindo o zelo nos investimentos feitos nas bibliotecas desta ordem: 

 [...] não somente por causa de suas necessidades pessoais, mas, 
principalmente, pelas responsabilidades que tinham nos seus 
seminários e colégios, onde recebiam alunos para o aprendizado 
desde as primeiras letras até os cursos de filosofia, que se 
equiparavam a verdadeiras faculdades. (MORAES, 2006, p. 9)  

Mesmo sendo, nesta época, o livro e a leitura privilégios restritos à elite letrada, 

até porque a maioria dos habitantes da colônia era analfabeta, incluindo os colonos 

portugueses, tais bibliotecas, segundo o autor, não atendiam somente aos seus 

alunos e aos religiosos da Ordem, mas a “qualquer pessoa que fizesse o pedido 

competente.” (MORAES, 2006, p. 9).  

Com a expulsão dos jesuítas por Pombal, as bibliotecas foram confiscadas 

juntamente com seus outros bens. As demais ordens religiosas, que também tinham 

bibliotecas e escolas sofreram igualmente com as reformas pombalinas e, ao final do 

século XVIII, sem monges ou religiosos para cuidar dos mosteiros e suas 

bibliotecas, o acervo se deteriorou no abandono à umidade e aos insetos. A 

proibição da imprensa no país é outro fator apontado por Válio (1990), o que 
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colaborou para a ausência de uma cultura de biblioteca no país para a população, os 

quais denominou “analfabetos de bibliotecas” (VÁLIO, 1990, p. 17). 

Moraes (2006) e Válio (1990) relatam que, nas bibliotecas particulares, 

somente o Telêmaco, de Fénelon, era endereçado especificamente à leitura das 

crianças. A prática da leitura infantil ganha maior enfoque com a vinda da família real 

portuguesa para o Brasil, fato que teve como consequência a criação de escolas. 

Surge o livro infantil como efeito da preocupação com a educação das crianças, e 

como veículo dos princípios morais e religiosos que se atribuíam ao modelo de 

indivíduo educado de então. De fato, a origem do livro infantil no Brasil e em outras 

partes do mundo está relacionada à universalização escolar – ou seja, a 

escolarização das massas para a qualificação da mão de obra, com a disseminação 

dos valores burgueses, no que se refere à infância proletária – e à conquista dos 

ideais burgueses, no que diz respeito aos seus filhos. E somente a partir da segunda 

metade do séc. XIX (VÁLIO, 1990), como fruto das necessidades de livros para as 

atividades escolares de ensino-aprendizado que as bibliotecas escolares “no sentido 

etimológico de coleção de livros – apropriados às escolas” começam a ser 

discutidas e defendidas no Brasil (VÁLIO, 1990, p. 17). Tal fato demonstra que o 

ensino escolar laico não tinha a mesma preocupação com o investimento em livros e 

bibliotecas que o ensino religioso do período colonial demonstrava.  

Em 1917, Alexina de Magalhães Pinto, organizou uma bibliografia dirigida para 

o público infantil, que arrolava títulos sobre folclore, com cantigas, modas, 

brinquedos, canções de ninar, advinhas, parlendas, poesias e hinos, demonstrando 

uma nova concepção sobre o papel da leitura infantil. Apesar de Válio não 

compartilhar da opinião de que tais temáticas sejam próprias da literatura infantil, 

“porque sua intenção é ensinar às mães e professoras a brincar com as crianças e 

distraí-las”, demonstrando, na expressão de sua contrariedade, qual a sua visão de 

leitura, também destaca que “Alexina foi uma das vozes que se levantou contra o 

livro didático e os conceitos ultrapassados sobre a infância”. (VALIO, 1990, p. 18), 

indicando, portanto, as origens e os motivos da proposta de acervo de leituras que 

faz para as crianças. 

Como não é possível falar de biblioteca escolar no Brasil sem falar das 

bibliotecas públicas, Válio menciona a fundação da primeira biblioteca pública 
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destinada às crianças: Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. Esta foi fundada em 1936, 

em São Paulo, pela bibliotecária Lenyra Fraccaroli. Válio a descreve como “local 

destinado especificamente à leitura”. (VALIO, 1990, p. 18). Este pode ter sido seu 

objetivo inicial, mas, como relata Tavares (1970),  

As Bibliotecas Infanto-Juvenis eram definidas apenas como 
instituições de educação e cultura, cujo objetivo seria despertar o 
gosto pela leitura e formar o hábito de ler entre crianças e jovens. 
Sua função, tornar-se um centro cultural da comunidade para a 
infância e a juventude.  

As profundas modificações sofridas pelo ensino aumentaram os 
objetivos e funções das Bibliotecas Infanto-Juvenis que se viram 
forçadas a tomar outras responsabilidades dantes reservadas 
apenas às Bibliotecas Públicas de Adultos e às Bibliotecas 
Escolares.  

As Bibliotecas Infanto-Juvenis não mais se puderam limitar a 
oferecer sòmente o livro recreativo e de formação: os seus leitores 
queriam mais do que apenas se deliciarem com estórias e aventuras. 
Elas teriam, então, que dar a informação também porque os seus 
leitores precisavam de um estudo pormenorizado e profundo que 
atendesse à nova orientação do ensino. (TAVARES, 1970, p. 11-12) 

 

As passagens mencionadas demonstram as diferenças nas concepções e nas 

atribuições entre uma biblioteca escolar e uma biblioteca pública no cenário 

brasileiro. Mas, por motivos de escassez e precariedade das bibliotecas escolares 

brasileiras, há a necessidade do compartilhamento das funções educativas de apoio 

às atividades escolares, pela biblioteca pública, ficando o trabalho de formação de 

leitores por meio da leitura recreativa e da fruição literária, relegado por ambas as 

instituições. 

 

4.4 O DISCURSO ATUAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

  Atualmente a produção acadêmica sobre bibliotecas escolares das áreas de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação assenta suas bases sobre o conceito de 

information literacy ou competência informacional, como o traduziu Campello, 

preferindo, posteriormente, o uso da expressão letramento informacional para o 

contexto da educação básica e para a integração da produção acadêmica brasileira 

sobre letramento. (DUDZIAK, 2003; CAMPELLO, 2003, 2009). Como ambas as 
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terminologias são amplamente usadas nos textos acadêmicos brasileiros sobre 

biblioteca escolar, faremos menção aos dois, indistintamente. 

A competência informacional ou letramento informacional deriva do conceito de 

literacy ou letramento, em sua tradução para o português do Brasil. 

Literacy ou letramento surgiu no Brasil a partir da segunda metade da década 

de 1980, no texto de Mary Kato24. Passa a ser explorado tanto pela Educação 

quanto pelas Ciências Linguísticas, significando o contrário de analfabeto (aquele 

que não sabe ler nem escrever, que não domina a escrita). Letramento, segundo 

Soares, “é, pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 

estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita.” (SOARES, 2012, p. 18). Ou seja, o 

termo está intimamente relacionado com o uso da leitura e da escrita e com o 

analfabetismo funcional. 

Soares continua sua explanação observando que só recentemente foi possível 

perceber a necessidade do domínio do uso da leitura e da escrita, do qual a 

alfabetização somente não dá conta. E justifica que antes, o grande número de 

analfabetos (plenos) não permitia esta constatação. 

[...] o analfabeto é aquele que não pode exercer em toda a sua 
plenitude os seus direitos de cidadão, é aquele que a sociedade 
marginaliza, é aquele que não tem acesso aos bens culturais de 
sociedades letradas e mais que isso, grafocêntricas; porque 
conhecemos bem, e há muito, esse “estado de analfabeto”, sempre 
nos foi necessária uma palavra para designá-lo, a conhecida e 
corrente analfabetismo. Já o estado ou condição de quem sabe ler e 
escrever, isto é, o estado ou condição de quem responde 
adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e 
diferenciado da leitura e da escrita, esse fenômeno só recentemente 
se configurou como uma realidade em nosso contexto social. Antes, 
nosso problema era apenas o do “estado ou condição de analfabeto” 
– a enorme dimensão desse problema não nos permitia perceber 
esta outra realidade, o “estado ou condição de quem sabe ler e 
escrever”, e, por isso, o termo analfabetismo nos bastava, o seu 
oposto – alfabetismo ou letramento – não nos era necessário. Só 
recentemente esse oposto tornou-se necessário, porque só 
recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em 
que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber 
fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de 

                                                             
24

 Soares faz menção de que Kleiman atribui à Kato a cunhagem do termo letramento. KATO, Mary A. 
No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 
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leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente – daí o 
recente surgimento do termo letramento [...] (SOARES, 2012, p. 20) 

O letramento busca uma inserção do indivíduo nas práticas sociais de uso da 

leitura e da escrita (SOARES, 2012). Para isso demanda um aprofundamento e 

maior acesso a estas práticas, de modo que o indivíduo “letrado” faça um uso pleno 

da tecnologia da escrita, e reconhece que esta prática não está condicionada à 

alfabetização. Em outras palavras, o uso da leitura e da escrita ultrapassa a 

capacidade de codificar e decodificar a língua. 

A autora aponta que, mesmo não possuindo a tecnologia de codificação e 

decodificação da língua escrita, se o indivíduo vive em meio a essas práticas e 

também as pratica, mesmo que por intermédio de outro indivíduo alfabetizado é, de 

certa forma, letrado. 

Uma última inferência que se pode tirar do conceito de letramento é 
que um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser 
analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo a este 
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 leem para ele, se dita cartas para que um 

alfabetizado as escreva (e é significativo que, em geral, dita usando 
vocabulário e estruturas 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 de 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 
é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já 
penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada. 
(SOARES, 2012, p. 24). 

Percebemos que a leitura associada ao conceito de letramento refere-se à 

leitura do texto, a leitura do escrito, à leitura escolar. De fato, o conceito de 

letramento vem associado a um problema da Educação, pois o analfabetismo 

funcional veio frustrar as expectativas de preparação para o uso instrumental da 

escrita, como resultado do processo de alfabetização. Porém o conceito de 

letramento também não se refere a um uso da leitura e da escrita que se baseie em 

uma maior ênfase da prática da leitura a partir de uma postura crítica e reflexiva, 

postura essa que acreditamos ser essencial para o exercício pleno da cultura 

grafocêntrica. O letramento é a manifestação da habilidade de leitura adquirida pelo 
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sujeito. Ou seja, o sujeito que é um leitor pleno, crítico, faz uso da leitura e da 

escrita, ou seja, em seu uso da leitura e da escrita mostra que é letrado, que sabe 

usar e faz uso destas tecnologias. Porém sua competência leitora, ou em que grau 

este sujeito letrado consegue dialogar com os textos que lê, avaliando-o, criticando-

o, ponderando-o, não interfere em sua condição de sujeito letrado.  

No bojo de toda ideologia que cerca o conceito de letramento, surgem 

variantes do conceito que extrapolam a linguagem verbal. O conceito de 

competência informacional ou letramento informacional é um deles, e tem abrangido 

diferentes acepções, conforme o contexto para o qual é pensado. Dudziak (2003) 

fala a respeito, enfatizando que a information literacy é um conceito inclusivo (fruto 

da própria abrangência e complexidade do conceito de informação), que engloba as 

demais variantes e que ainda não está fechado.  

A competência informacional ou letramento informacional surgiu originalmente 

nos Estados Unidos, em 1974, no bojo do discurso da sociedade da informação, 

defendendo o uso das tecnologias da informação nos ambientes de trabalho para a 

resolução de problemas (DUDZIAK, 2003, CAMPELLO, 2009). Desde então, o seu 

significado vem sendo ampliado, e passa a tratar não somente da busca por 

informação, mas também de seu uso para a tomada de decisões, a conquista da 

cidadania e da emancipação política, e do aprendizado por toda a vida. 

A competência informacional ou letramento informacional, está associada à 

uma preocupação com a ampliação da função educativa da biblioteca escolar. Seu 

discurso herda do conceito de letramento a preocupação com o uso instrumental da 

leitura e da escrita (que se fundem na expressão “uso da informação”) e agrega e 

relaciona à este objetivo, como contribuição a ser dada pela biblioteca escolar, o 

ensino da capacidade de lidar com a sobrecarga informacional da 

contemporaneidade, oriunda do discurso da sociedade da informação. Como 

resultado da fusão destes dois discursos, a competência informacional ou letramento 

informacional defende que o bibliotecário escolar deverá atuar junto aos alunos com 

o fim de prepará-los para lidar com a crescente disponibilidade informacional da 

sociedade atual. 

Segundo Dudziak (2003) o conceito se incorporou aos estudos sobre 

Bibliotecas Escolares com Karol C. Kuhlthau que, superando o entendimento de 
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competência informacional como a habilidade em utilizar a biblioteca e seu acervo 

para a resolução de problemas e a tomada de decisões, percebe-o ligado ao ser 

humano e ao seu processo de aprendizado, e em estudos posteriores, o define 

como “um modo de aprender, enfatizando a noção de processo cognitivo, 

construindo o que se convencionou chamar de modelo alternativo centrado no 

usuário.” (DUDZIAK, 2003, p. 25).  

Na sociedade contemporânea, caracterizada pela abundância de 
informações sem precedentes, cresce a necessidade de se saber 
usar as informações e, portanto, o papel educativo do bibliotecário 
torna-se mais evidente, tendo em vista sua competência específica 
para lidar com informações. Tradicionalmente, o principal papel 
educativo do bibliotecário na escola referia-se à promoção da leitura. 
A ampliação desse papel ocorre com a demanda por um uso mais 
eficiente dos recursos informacionais na aprendizagem, 
especialmente quando esta se baseia em teorias construtivistas e 
quando a escola valoriza a pesquisa como princípio educativo. 
Assim, aumenta a necessidade de preparar os estudantes para 
lidar com o aparato informacional vasto e diverso hoje 
disponível, de forma que se tornem aprendizes autônomos e 
críticos. A ação do bibliotecário não se restringe, pois, à 
promoção da leitura nem à orientação bibliográfica, mas amplia-
se para abranger aprendizagens mais complexas, levando ao 

aparecimento do conceito de letramento informacional. (CAMPELLO, 
2009, p. 11-12, grifo nosso) 

Campello (2003) menciona que Kuhlthau (1989) já havia percebido uma 

estreita relação entre a information literacy e a leitura. “Entretanto, a autora não 

avançou para estabelecer com mais precisão o relacionamento da competência 

informacional com o domínio da leitura” (CAMPELLO, 2003, p. 35). Mesmo 

reconhecendo que “a competência em leitura seja fator básico para o letramento 

informacional” (CAMPELLO, 2010, p. 203), a preocupação com a questão do 

aprendizado por meio do uso da informação, no discurso da competência 

informacional ou letramento informacional, não aproxima este uso do conceito de 

leitura. Porém apesar do distanciamento que a produção acadêmica de 

Biblioteconomia e CI mantêm do conceito de leitura em sua mais ampla acepção, 

Campello (2010) constatou, em pesquisa realizada para “compreender como se dá a 

prática educativa do bibliotecário brasileiro” (CAMPELLO, 2010, p. 186), a 

preocupação da classe bibliotecária que atua em bibliotecas escolares, de oferecer 

outra “ambiência de leitura” para os alunos, diferente da praticada em sala de aula 

(NÓBREGA, 2005, p. 129 apud CAMPELLO, 2010, p. 194). Práticas como o livre 

acesso às estantes, a escolha de suas próprias leituras, a participação dos alunos 
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na seleção do acervo, a consulta de suas opiniões sobre os livros do acervo, bem 

como a consulta ao bibliotecário por sugestões de leitura para o empréstimo 

domiciliar demonstram um engajamento e o reconhecimento deste profissional com 

a promoção de uma experiência de leitura autônoma e emancipadora, que garante 

um espaço para que os alunos façam suas próprias escolhas 

literárias/informacionais, baseados em seus interesses, livre de cobranças 

pedagógicas, transformando, assim, a biblioteca em um território amplo onde cabem 

muitas leituras. 
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5 EDUCAÇÃO INFANTIL E BIBLIOTECA ESCOLAR: UMA RELAÇÃO EM 

CONSTRUÇÃO 

 

“O aprendizado do ser humano não parece restringir-se a qualquer área do 
saber, tampouco parece caber apenas nos moldes da ciência e da 
tecnologia.” 

 

(LEAL, 2011, p. 19) 

 

A criança pequena é, antes de tudo, um sujeito de direitos. Esta é uma 

premissa que orienta as relações estabelecidas com as crianças na BFP e na 

Creche UFF. E não se trata de um entendimento da cultura institucional destas 

instituições. Esta qualidade atribuída à criança consta em vários textos legais, dentre 

os quais, destacamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

base nacional comum para os currículos desta etapa da educação: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende observa 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p. 12, grifo nosso).  
 

Tendo em vista que o tempo de escolarização das crianças foi ampliado, e 

antecipada a sua iniciação obrigatória na Educação Infantil a partir dos quatro anos 

de idade (BRASIL, 2013, art 6º); observando igualmente que, com o estilo de vida 

contemporâneo, é cada vez maior a demanda das famílias por vagas para as 

instituições de educação infantil. Esta demanda criada pelo estilo de vida das 

famílias contemporâneas torna a Educação Infantil cada vez mais o espaço 

privilegiado de experiências simbólicas para as crianças pequenas. Por este motivo 

consideramos necessária e urgente a reflexão sobre o acesso das crianças menores 

de seis anos à cultura oral e escrita dentro dos ambientes educacionais da 

Educação Infantil pela Biblioteca Escolar. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica nacional, se compõe 

da creche (0 a 3 anos) e da pré-escola (4 a 5 anos). (BRASIL, 1996, 2013). Os 

ideais expressos para esta etapa da educação apresentam-na como espaço 

privilegiado para o exercício da liberdade de expressão pelos pequenos, porque ao 

mesmo tempo em que tem o compromisso de cuidar, deve, também, educar, 
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garantindo às crianças vivências que oportunizem a apropriação de conhecimentos 

e aprendizagens variadas, por meio de diferentes linguagens, buscando o 

desenvolvimento integral das mesmas. Este engloba, além do aspecto biológico, o 

psicológico, o intelectual, o social, o cultural, pois são indissociáveis. 

(ABRAMOWICZ, 2003; BRASIL, 2010).  

A Educação Infantil compartilha com a família a responsabilidade pela 

educação e cuidado das crianças de 0 a 5 anos, devendo garantir-lhes a vivência 

plena da infância (ABRAMOVICZ, 2003; BRASIL, 2010). 

Porém, o exercício dos direitos, pelas crianças, está condicionado à relação 

estabelecida com os adultos: é necessário que estes conheçam e respeitem os 

direitos das crianças, criando oportunidades para que elas usufruam de sua 

cidadania de fato. 

O acesso da criança pequena à informação e aos meios de obtê-la também é 

um direito seu, garantido, à despeito de sua idade ou grau de instrução. A 

Convenção dos Direitos das Crianças, expressa no decreto 99710 de 1990, em 

nossa legislação, estabelece o acesso à informação pela criança como exercício da 

liberdade de expressão, sem impedimentos de qualquer natureza, sob as mais 

variadas formas e por qualquer meio escolhido pela criança. 

 

A criança tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de procurar, receber e expandir 
informações e ideias de toda a espécie, sem considerações de 

fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística ou por 
qualquer outro meio à escolha da criança (BRASIL, 1990, art. 13, 
grifo nosso). 
 

 

A referida Convenção é mencionada pelas Diretrizes para bibliotecas para 

crianças da Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas 

(International Federation of Library Association and Institutions, IFLA), como 

respaldo à argumentação que defende o livre acesso da biblioteca a todas as 

crianças. 

A Convenção sobre os Direitos das Crianças, adoptada pela 
Organização das Nações Unidas, salienta o direito de cada criança 
ao desenvolvimento do seu potencial, o direito ao acesso livre e 
aberto à informação, aos materiais e aos programas, em condições 
de igualdade para todos, independentemente de 
• idade 
• raça 
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• sexo 
• nacionalidade, religião ou cultura 
• língua 
• estatuto social ou 
• competências e habilidades pessoais. (IFLA, 2003, p. 2). 
 

O manifesto para as bibliotecas escolares, da mesma Federação, elaborado 

em conjunto com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) 

reproduz, da mesma forma que o documento anterior, elaborado para as bibliotecas 

públicas, a ideia da universalização do acesso à informação contida no artigo da 

Convenção dos Direitos das Crianças, estabelecendo também para as bibliotecas 

escolares que os seus serviços 

[...] devem ser oferecidos igualmente a todos os membros da 
comunidade escolar, a despeito de idade, raça, sexo, religião, 

nacionalidade, língua e status profissional e social. Serviços e 
materiais específicos devem ser disponibilizados a pessoas não 
aptas ao uso dos materiais comuns da biblioteca. (IFLA; UNESCO, 

1999, p. 2, grifo nosso). 

 
O desenvolvimento integral da criança pequena se dá em sua relação com o 

mundo, com os demais e consigo. E está condicionado a ser mediado pela 

linguagem, modo pelo qual o mundo nos é apresentado, e pelo qual construímos 

nossos entendimentos ou sentidos para interpretá-lo (YUNES, 2005, 2009).  

A representação do mundo nas narrativas e nos textos está carregada da 

complexidade cultural que o observa e o apresenta aos demais. E a oralidade é o 

modo como, primeiramente, compartilhamos a linguagem, pois  

 

[...] muito antes de conhecer o alfabeto, as crianças leem o mundo à 
sua volta, descobrindo coisas que não entendem, interagindo com 
elas. Mas o importante é dês-cobrirem-se. O mundo dos homens é, 
necessariamente, discurso e narrativa, pois as ocorrências, quer na 
natureza, quer na cultura não são como nos (a)parecem e, menos 
ainda, “naturais”. Tomamos posse do mundo e de suas 
complexidades veladas à medida que construímos um discurso sobre 
elas, ainda no plano da oralidade (YUNES, 2009, p. 12, grifo da 

autora). 
 

 Daí decorre a importância do trabalho com a narrativa oral antes do início do 

ensino fundamental, ou seja, na Educação Infantil. Propiciar a integração da criança 

ao meio que a recebe. Torná-la capaz de construir a sua forma de se expressar, de 

conviver, de estar no mundo e interferir nele.  
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Saber falar o que se quer dizer e de forma que os outros o 
entendam, é exercício importante para dominar o discurso que se 
começa a esboçar no uso que cada um faz da língua, na intenção de 
se expressar e se comunicar com os outros (YUNES, 2009, p. 13). 
 

Percebemos, portanto, que as demandas informacionais das crianças 

pequenas surgem do simples fato de estarem no mundo e precisarem interagir com 

ele, integrar-se a ele, significá-lo, conhecê-lo. E neste processo, conhecer a si e o 

seu lugar no mundo. Mas esta demanda informacional tem uma peculiaridade: ela 

não leva este usuário em busca da biblioteca escolar. Mesmo porque ele não a 

conhece. Por isso o movimento precisa ser contrário: o bibliotecário, junto com 

outros educadores devem estimular as crianças a frequentarem a biblioteca, porque 

sabem da importância da experiência da leitura para o desenvolvimento de seu 

conhecimento de mundo, análise crítica, curiosidade, e que esta contribuição pode 

ser oferecida também pela biblioteca escolar, através da mediação de leituras com 

este público. 

De fato, o trabalho com a linguagem e a informação estão previstos como 

experiências a serem garantidas na proposta pedagógica para a Educação Infantil . 

(BRASIL, 2010). Devem objetivar a integração das crianças à sociedade, 

favorecendo o seu conhecimento de mundo e de si, por meio de diversas 

experiências, através de diferentes linguagens, inclusive a oral e a escrita. 

Mas, apesar da leitura ter fundamental importância para a interação da criança 

pequena com o mundo, com o outro e para a conscientização de si, a Educação 

Infantil ainda não encontra o adequado acesso à biblioteca escolar.  

O acesso da criança pequena a este espaço é frequentemente dificultado por 

motivos como:  

 As relações estabelecidas entre adultos e crianças nos espaços 

educativos, e 

 A concepção hegemônica de leitura intrinsecamente ligada à 

alfabetização, que geralmente não encontra justificativas para a 

visitação das crianças da Educação Infantil à biblioteca, por ainda não 

terem iniciado o processo convencional de aquisição da língua.    

Apesar dos avanços conquistados pelas lutas em prol da criança e da infância, 

pelas mudanças sobre suas concepções e sua forma de ser e estar no mundo, as 

instituições educacionais ainda mantêm as relações com as crianças através de uma 
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hierarquia que separa educador e educando, adulto e criança, legitimada pelo 

critério de quem detém o saber instituído, necessário para a vida em sociedade 

(LEAL, 2011). Em geral, a fala da criança não é considerada como uma fala 

propositiva, explicitando que a perenidade da ideia de criança como um ser 

imperfeito, frágil, despreparado, desprovido de entendimento, identidade e voz, se 

faz presente ainda hoje. Esta forma de interagir com as crianças materializa a 

significação etimológica para o termo infância: aquele que não fala (ABRAMOVICZ, 

2003; LEAL, 2011; ARIÉS, 2006). 

Leal ressalta que: 

Embora alvo de atenção, cuidado, proteção e controle adultos, 
cercada por uma infinidade de produtos e serviços resultantes dos 
saberes legitimados sobre a infância, a criança continua sem voz, 
sem fala, [...]. (LEAL, 2011, p. 34, grifo nosso). 
 

Ou seja, nas relações sociais entre adulto e criança ainda há – 

hegemonicamente – uma prevalência da autoridade adulta sobre a criança, em 

especial no que se refere à sua educação, que desqualifica sua linguagem e 

percepções de mundo, e subjuga a criança à idealização de infância e de educação 

infantil do adulto. 

A criança, destituída do vocabulário necessário para a 
articulação argumentativa das ideias nos moldes que a linguagem 

científica determina, incapaz de apropriar-se do conhecimento 
científico construído sobre ela mesma, alheia aos critérios de 
julgamento da verdade, encarna as ideias de falta, carência e 
incompletude destinadas a ela nos espaços educativos. Este 

conceito negativo da infância, subjacente ao processo educacional a 
ela destinado, justifica uma série de práticas pedagógicas 
inibidoras do potencial criador da infância. Neste caso, 

características como falta, carência e incompletude denunciam falta 
de saber legitimado e, portanto, inferiorizam as crianças nas relações 
com os adultos. (LEAL, 2011, p. 33, grifo nosso) 
 

Esta lógica hierarquizada de educar os sujeitos mais novos adentra outros 

espaços do âmbito escolar, que passam a funcionar da mesma forma, limitando as 

possibilidades de trocas e aprendizados entre adultos e crianças. Dentre eles está a 

biblioteca escolar, quando esta existe no mesmo espaço educacional da Educação 

Infantil. As relações entre o bibliotecário e as crianças ficam submetidas às 

percepções dominantes sobre a infância e a leitura, presentes no senso comum e 

dentro do ambiente escolar tradicional, relacionadas também às ideias de disciplina, 

hierarquia, obediência, professor-aluno, ensino-aprendizagem, e à regulação do 

acesso e uso do acervo, que normalmente não é entendido como “coisa para 
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criança pequena”. Atitudes que normalmente calam e imobilizam a criança na 

manifestação de suas preferências e em sua participação nas atividades de leitura 

compartilhada e narrações orais, geralmente impostas e dirigidas. 

Esta constatação impõe uma reflexão acerca da proposta de educação 

informacional com a qual a biblioteca escolar deve estar comprometida: uma 

educação que deseja uma criança autônoma, protagonista, crítica, participante e 

integrada aos meios sociais e comunicacionais em que habita? Capacitada a buscar 

e identificar suas necessidades de informação e conhecimentos para as tomadas de 

decisão de sua vida? A formá-la leitora desde a mais tenra idade? Ou uma criança 

subjugada em suas relações com os adultos, insegura de seus atos, dependente de 

orientações (ou ordenações?) sobre o que deve fazer, como e quando, desprovida 

de senso crítico e opinião, e distanciada dos conhecimentos sobre mundo e sobre o 

que se passa à sua volta? 

Leal (2011), refletindo sobre a experiência da infância, conclui que propiciar a 

experiência do pensar para as crianças parece ser a forma de garantir a elas a 

experiência da infância nas instituições de educação. A experiência do pensar 

promoveria a recriação do mundo, sua ressignificação pela criança, sua 

experimentação. A leitura e a biblioteca escolar são instrumentos que podem 

diversificar esta experiência do pensar para a criança nos ambientes educativos. 

A perenidade das relações hierárquicas entre adultos e crianças nos ambientes 

educacionais precisa ser questionada e reavaliada, buscando o respeito aos direitos 

de acesso cultural e informacional das crianças, bem como aos seus direitos de 

manifestar seus conhecimentos e opiniões, de falar e se fazer ouvir, de atenção às 

suas necessidades de interação e integração social e cultural e à sua forma de ser e 

interagir com o mundo, a partir da linguagem, na infância. Isto inclui criação e 

acesso a espaços como as bibliotecas escolares, que podem e devem ser uma 

opção a esta relação vertical de troca de saberes. 

Outro ponto aqui citado como inibidor da relação das crianças com a leitura e a 

biblioteca escolar trata do entendimento predominante na sociedade e nos 

ambientes educacionais para as práticas de leitura neste espaço. 

A preponderância da valorização utilitarista da leitura, que a percebe enquanto 

instrumento de acesso ao registro escrito, faz com que o reconhecimento da 

importância do trabalho de leitura dirigido às crianças da Educação Infantil por vezes 

não aconteça por não estar vinculado a um objetivo convencional de aquisição e 
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estudo da língua escrita ou de algum outro conteúdo. A desvalorização das ações de 

leitura com as crianças pequenas, em geral, refletem a desvalorização com a 

linguagem da criança, e não se limitam à restrição imposta pela biblioteca. Muitas 

vezes ela se manifesta na postura da família, por exemplo, que não se interessa 

pela frequência da criança à biblioteca, não lê com ela os livros emprestados para 

uso em domicílio, e não colabora com o zelo e a devolução do material de forma 

íntegra à biblioteca escolar. 

A biblioteca escolar não deve almejar ser uma mera extensão das salas de 

aula, dedicando-se exclusivamente ao apoio ao trabalho pedagógico do professor e 

à orientação das pesquisas dos alunos. Esta postura reguladora das práticas de 

leitura permitidas nos espaços de biblioteca escolar, calcado em uma concepção 

produtivista da leitura, deve ser matéria de reflexão para os estudos da 

Biblioteconomia e CI. 

É preciso lembrar que o intuito principal da leitura não está vinculado à 

decodificação do registro escrito, mas à capacidade de comunicar, fazer pensar, 

refletir, estranhar, validar ou negar uma realidade, e neste exercício constituir-se e 

interferir na constituição da realidade à sua volta. Este deve ser o propósito do 

trabalho com a leitura, desenvolvido pelas bibliotecas escolares, dirigido à Educação 

Infantil. Deve buscar auxiliá-las na aquisição da linguagem por meio de práticas de 

leitura que estimulem sua imaginação e pensamento crítico, em um processo de 

autoria e protagonismo na recriação e interpretação do lido no texto e no contexto 

(YUNES, 2009; FREIRE, 1984). Enfim, tais práticas devem ajudá-las a dizer e a 

dizer-se (LEAL, 2011; YUNES, 2009). 

A despeito das dificuldades mencionadas, já podemos notar mudanças nas 

políticas públicas de incentivo à leitura, nas quais a Educação Infantil foi incluída, e 

que ratificam a frequência destes aos espaços de biblioteca. O Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE)25 distribui livros de literatura para as escolas públicas 

como forma de ampliar o acesso ao livro literário e renovar os acervos das 

bibliotecas escolares. Atualmente todas as etapas da educação básica são 

contempladas pelo programa, que desde 2008 ampliou sua abrangência e incluiu a 

Educação Infantil e o Ensino Médio entre as instituições de educação contempladas, 

                                                             
25

 Informações colhidas no site do FNDE. In: www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-

escola/biblioteca-da-escola-historico 
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com uma lista de títulos selecionados para elas. Seria um contrassenso do referido 

programa criar e desenvolver um acervo literário para a Educação Infantil se esta 

não pudesse contar com as bibliotecas escolares. 

As crianças têm uma capacidade enorme de vivenciar a leitura de forma ativa, 

de refletir, de comparar, de questionar. Em seu olhar inaugural sobre o mundo 

(LEAL, 2011), a percepção, o estranhamento, as aproximações e diferenciações, a 

capacidade de conceber de forma nova as coisas que para nós já estão mais que 

naturalizadas, se dão de forma intensa e, por vezes, desafiam a limitada mediação 

do educador, seja este quem estiver compartilhando a leitura ou narrando a história 

para os pequenos leitores. Abaixo segue o relato de uma aluna do curso de 

Biblioteconomia da UFF e mãe de uma criança pequena que demonstra bem esta 

capacidade de reflexão da criança, que, por vezes convoca o mediador a construir 

sentidos com ela. 

 

Registro de 11 nov. 2013 

 

Hoje uma aluna do curso de Biblioteconomia da UFF veio conversar comigo, 

interessada em observar a relação estabelecida entre crianças de 0 a 4 anos e os 

livros, e solicitou a permissão para realizar tal observação na BFP. No encontro que 

tivemos para conversar acerca do desenvolvimento do tema em seu trabalho de 

conclusão de curso, a aluna mencionou que, em parte, seu interesse provinha das 

observações que sua filha manifestava a algumas histórias que ouvia. E mencionou 

a insistência da criança com a passagem da história de João e Maria, que a menina 

ouvira na creche que frequenta. Ela relatou que a criança repetia, insistentemente, 

com gestos: 

_Mamãe, ela tancou a buxa lá dento do fogo, mamãe, ela tancou a buxa dento do 

fogo! 

 Neste momento perguntei a ela: 

_E o que você respondeu à sua filha? Ela poderia estar querendo entender por que 

Maria fez isso. 

Depois de alguns segundos pensando com os olhos para o alto, a aluna me 

respondeu: 

_Eu vejo mais pelo lado de que ela queria salvar o irmão, né. Ela precisou fazer isso 
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para salvar o irmão. 

Continuamos conversando acerca deste episódio durante mais um tempo, antes de 

combinarmos os dias de sua visitação. Mas o que me chamou a atenção não foi 

isso. Não sei se essa resposta ela deu só para mim ou para a filha também. Não sei 

se depois de nossa conversa ela sentou com sua filha para falar a respeito de João 

e Maria. Mais uma coisa é certa: não estamos preparados nem para ler nem para 

compartilhar os sentidos das leituras com as crianças. Situação complicada essa. 

Como explicar para uma criança de dois anos o por que que Maria matou a bruxa 

de forma tão cruel e covarde! 

Mas as crianças, de certa forma, entendem e formulam seus juízos. E é isso que 

me faz desconfiar do porque nunca o João, do Pé de feijão fez muito sucesso com 

as crianças daqui. 

 

Para que tal vivência aconteça é necessário oportunizar às crianças uma 

relação dialógica com o texto, onde elas também possam escolher as leituras, 

levantar suas hipóteses, emitir suas opiniões, gostar ou desgostar do texto lido. 

Nestes casos poderemos considerar que estaremos criando a “ambiência” 

(NÓBREGA, 2005; YUNES, 2009) necessária para o acontecimento da experiência 

da leitura pelas crianças. 

 

5.1 A CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO LEITORA E USUÁRIA 

DE BIBLIOTECA  

 

Da mesma forma que o conceito de leitura está comumente associado ao de 

escrita, a imagem do leitor está relacionada à decodificação do texto, da mensagem 

impressa, gravada em um suporte, em um documento em suas mãos. Mas é 

importante ressaltar que, da mesma forma que o entendimento de leitura não foi o 

mesmo ao longo dos tempos, o conceito de leitor também passou por 

transformações que foram além da decodificação do texto. 

 

O mundo nos é apresentado por meio da linguagem, o que favorece a 

inconsciência dos sujeitos de se constituírem por diversos discursos e ideologias 

presentes nos sentidos compartilhados. O que acarreta uma falsa impressão de que 

o discurso e as ideias proferidas por cada um têm origem em si próprios e em sua 
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vontade, e que por eles também é controlada, e expressa fidedignamente suas 

intenções, definidas e registradas no texto. Porém, no exercício da leitura que 

confronta o texto com o contexto, a organização da realidade através da linguagem 

se dá através de repetições e rompimentos com sentidos que nos antecederam no 

mundo e na sociedade. E é através destas construções e desconstruções que nos 

constituímos sujeitos, com uma identidade própria, que nos dizemos e nos fazemos 

presentes no mundo.  

Porém, para que a experiência da leitura seja vivenciada, questionando os 

sentidos e os simbolismos que herdamos da/na linguagem, é necessário que o 

sujeito esteja disposto a vivenciar ou, conforme Larrosa (2011), a padecer esta 

experiência, “deixar que algo lhe passe, quer dizer, que algo passe a suas palavras, 

a suas ideias, a seus sentimentos, a suas representações, etc. Trata-se, portanto, de 

um sujeito aberto, sensível, vulnerável ex/posto” (LARROSA, 2011, p. 7). 

Esta postura em relação ao trato com a leitura também é uma construção 

cultural. No entanto, o que predomina, em especial nas instituições de educação – 

principais responsáveis pela transmissão e compartilhamento cultural e simbólico 

das sociedades de cultura escrita, nas quais se encontram as bibliotecas escolares – 

é um trabalho de defesa e de imposição dos sentidos instituídos e dos discursos 

hegemônicos. Não se educa para a vivência da experiência da leitura, não se educa 

para a formação de um senso crítico, não se educa para a transformação da 

realidade existente. A leitura, portanto, é usada como instrumento de modelagem 

homogeneizante do sujeito, e não de sua permanente construção, através dos 

sentidos expressos na linguagem e seu confrontamento com a realidade de cada 

um. Duas faces distintas para uma mesma moeda. 

A leitura, enquanto instrumento de “homogeneização educativa”, tem sua 

principal finalidade em moldar os sujeitos enquanto estudantes que interpretam 

“corretamente” o texto, de acordo com o que está previsto no gabarito do professor, 

enquanto profissionais treinados e atualizados com os novos modos de produção, 

enquanto consumidores conectados e dependentes das tecnologias de informação. 

Estes sujeitos moldados sob uma cultura leitora silenciadora tornam-se, então, não 

leitores, mas ledores, como bem diferencia Yunes (2005). E como é fácil praticar 

este tipo de leitura com as crianças! Por isso os mediadores de leitura precisam 

estar atentos às intencionalidades de cada ação de leitura dirigida. 
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Transportando este leitor para o espaço físico e discursivo das bibliotecas, 

Fonseca (2007, p. 63-64) aponta diferenças no entendimento dos termos leitor e 

usuário, os quais compartilha com Buonocore: 

Leitor corresponde ao alemão Leser, ao espanhol lector, ao francês 
lecteur e ao inglês reader. Em nossos dias, a palavra leitor vem 
sendo substituída por usuário, em Portugal utente (em alemão 
Benutzer, em espanhol usuario, em francês usager ou utilisateur e 
em inglês user; anotem-se como equivalentes, no inglês dos Estados 
Unidos da América, as palavras patron e client). Prefiro continuar 
usando a palavra leitor, fazendo minhas, a propósito, estas 

considerações do bibliotecário argentino Domingo Buonocore em seu 
Diccionario de bibliotecología: [...] Entre ambos, parece-nos que 
existe uma relação de gênero e espécie. Usuário, de acordo com 
este critério, seria a pessoa que faz um aproveitamento intensivo, 
ativo e assíduo, não só do serviço de leitura, mas também de outros 
que as bibliotecas proporcionam, como o de fotocópia, bibliografias 
especializadas, traduções, resumos analíticos etc. O leitor, por sua 
vez, é o que somente se utiliza do livro – regular ou esporadicamente 
– seja na mesma biblioteca, isto é, in situ, ou fora dela, por meio do 
empréstimo domiciliar. [...] Em síntese, no campo da informação, 
poderíamos afirmar com propriedade que todo leitor é, só por este 
fato, um usuário, mas a recíproca nem sempre é exata, pois, às 
vezes o usuário dispensa o serviço específico de leitura para servir-
se de outros. 

 

Pela citação apresentada, a biblioteca não se limita a um espaço de leitura. 

Cumpre sim este papel, mas ao oferecer também outros serviços cria opções de 

atendimento para um público que se constitui de leitores e de usuários, sendo que 

os leitores se fazem duplamente usuários, pois podem usufruir de toda a oferta de 

serviços das bibliotecas. Mas, conforme nos apresenta Fonseca (2007), só o fato de 

se utilizarem do livro, dentro ou fora da biblioteca, já os torna usuários de biblioteca. 

Portanto, não faz sentido excluir e anular os estudos e as práticas voltadas para o 

incentivo da leitura dentro das bibliotecas se é este uso, especificamente: a leitura, 

que legitima a existência e manutenção de bibliotecas. 

Assim também as crianças da Educação Infantil são leitoras (pois conseguem 

compreender e construir sentidos para as leituras que realizam, seja no manuseio 

individual, em que se detêm na exploração de suas ilustrações, seja nas leituras e 

narrativas orais compartilhadas) tanto quanto usuárias de bibliotecas e de 

informação.  

O conceito de informação também necessita de uma breve reflexão. A 

informação é uma das dificuldades apresentadas por Larrosa (2011) para o 

acontecimento da experiência da leitura. Informação e experiência (de leitura) são 
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postas em oposição, da mesma forma que o saber resultante de cada uma destas 

práticas. 

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa 
lugar para a experiência, é quase o contrário da experiência, quase 
uma antiexperiência. Por isso, a ênfase contemporânea na 
informação, em estar informados e toda a retórica destinada a 
constituirmos como sujeitos informantes e informados, não faz outra 
coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. [...] A 
primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que há 
que separá-la da informação. E a primeira coisa que gostaria de dizer 
sobre ao saber da experiência é que há que separá-lo de saber 
coisas, tal como se sabe quando se tem informação, quando se está 
informado (LARROSA, 2003, apud LARROSA, 2011, p. 20). 
 

A rejeição deste autor pelo conceito de informação encontra-se na acepção 

atribuída para este conceito, entendendo-o no sentido em que comumente é usado, 

como uma mensagem que se basta, que não precisa ser interpretada e 

compreendida, e sim assimilada. Neste sentido, informação é aquilo que precisa ser 

sabido, não necessitando, e mesmo dispensando a reflexão. Consequentemente 

sua leitura (automatizada) prescindiria da experiência. 

Mas devemos lembrar que as demandas por informação, bem como a própria 

informação são construções sociais, e como tais estão igualmente inseridas na 

linguagem e estão em constante interpretação, construção, reconstrução, validação 

e refutação de seus sentidos pelos leitores, seja nas interações com o texto ou com 

o contexto. Demonstrando a natureza social da informação, da qual não dá para 

dissociá-la nem no tratamento técnico dos acervos das bibliotecas, nem em sua 

concepção enquanto fenômeno social comunicativo, Nóbrega nos lembra de que 

“[...] a produção, a acumulação e a circulação da informação-conhecimento são 

processos sociais” (NÓBREGA, 2009, p. 97), ou seja, que não podem ser pensados 

fora de um contexto coletivo, histórico e político. A autora também desconstrói a 

imagem da informação como algo abstrato, incorpóreo, fora de um contexto social, e 

com significado fixo e invariável. A partir desta nova interpretação, a informação 

emerge como um fenômeno oriundo das trocas comunicacionais nas relações 

sociais, sendo 

 

[...] eminentemente situacional, tomando conotações diferentes de 
acordo com a posição dos sujeitos nos processos comunicacionais 
em que se encontram envolvidos o seu poder maior ou menor sobre 
os significados e a posse legítima dos meios para absorvê-los e 
interpretá-los (NÓBREGA, 2009, p. 99).   
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Diante deste reposicionamento do conceito de informação, vislumbrando-o 

dentro das interações sociais de nossa época, questionamos se as características 

atribuídas à informação (de rápido consumo, imediatismo, comunicação unilateral) 

não são inerentes, de fato, às formas sociais de seu uso, que podem ter a sua 

origem na educação submissa da leitura parafrástica.  

O leitor que faz a experiência significativa da leitura não se assemelha ao 

“ledor” (YUNES, 2005) passivo e acrítico ao texto (e ao contexto). Porém, os valores 

sociais predominantes é que constituem, majoritariamente, as práticas de leitura e 

justificam o seu valor. Estas estão, em geral, associadas à leitura parafrástica. 

Contudo, esta leitura não tem dado conta de instrumentalizar o sujeito para a vida 

como um indivíduo autônomo, criativo, capaz de solucionar seus problemas e a 

aprender por toda a vida, fora dos ambientes escolares. É preciso aprender a 

aprender, e aprender a usar aquilo que se sabe, é preciso aprender a se dizer. Estas 

são habilidades convocadas, portanto exercitadas nas experiências de leitura de 

todo leitor. 

Dentro desta necessidade das crianças pequenas, de interação com a 

linguagem verbal na forma escrita e oral, é preciso analisar que práticas de leitura as 

bibliotecas escolares têm possibilitado, em especial para a EI, e verificar quais as 

necessidades de adequação do atual modelo para o atendimento das demandas 

deste grupo, com a finalidade de formá-los leitores autônomos, críticos e criativos. 

Pois o desejo de interação e compreensão do mundo pelas crianças demanda esta 

reflexão.  

Sobre os modos de pensar a leitura das crianças da Educação Infantil, durante 

este estudo, identificamos dois discursos distintos que advogam em favor de ações 

de leitura direcionadas para a Educação Infantil. Uma defende a introdução das 

crianças pequenas nas práticas de leitura, justificando, principalmente, que esta 

aproximação precoce as prepara para um melhor desempenho no aprendizado da 

língua escrita no ensino fundamental. Pois a leitura e os suportes da escrita 

favoreceriam o desenvolvimento de habilidades necessárias para a apreensão do 

código e para o uso da escrita. Esta corrente pertence ao discurso sobre o 

letramento. Também é o discurso mais presente nas justificativas para ações de 

leitura com crianças pequenas nas bibliotecas, inclusive em iniciativas 
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internacionais. Verificamos na produção acadêmica brasileira de Biblioteconomia e 

CI um enfoque desta perspectiva sobre o letramento no texto de Hommerding 

(2011). A autora apresenta o conceito de early literacy traduzido por ela como 

letramento infantil. Em seu texto a autora elucida sobre a influência deste conceito 

na criação da campanha Every Child Ready to Read @ your library (Toda criança 

pronta para ler na sua biblioteca)26, que objetivava capacitar as bibliotecas públicas 

norte-americanas a orientar os pais a compartilhar leituras com seus filhos com 

vistas a desenvolverem o letramento infantil. 

A outra corrente apresenta o trabalho com a leitura visando resultados mais 

amplos, os quais permitem que a criança pequena, não alfabetizada, tenha 

experiências narrativas que a ajudem a construir sua linguagem e estimulem sua 

imaginação, conhecimento de mundo e integração social, valorizando esta ação com 

as crianças pequenas pela experiência linguística e cultural que esta pode 

proporcionar ao desenvolvimento infantil. Esta é a concepção de trabalho com a 

linguagem presente nas produções legais brasileiras sobre a Educação Infantil, em 

especial, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e a própria 

Convenção dos Direitos das Crianças. Mirando esta segunda perspectiva sobre o 

trabalho de leitura direcionado para a Educação Infantil é que desenvolvemos esta 

pesquisa, pois entendemos que os serviços de biblioteca para crianças menores de 

seis anos, ainda não alfabetizadas, não devem vincular o trabalho de leitura à 

preparação das crianças para uma futura alfabetização ou domínio do código 

                                                             
26 A referida campanha foi desenvolvida para acontecer nas bibliotecas públicas americanas, pela 
Associação de Bibliotecas Públicas (Public Library Association - PLA), divisão da Associação de 
Bibliotecas Americanas (American Library Association - ALA), em parceria com o National Institute of 
Child Health and Human Development (NICHD). A contribuição dada por estas bibliotecas é a 
orientação aos pais e outros adultos implicados nos cuidados das crianças de zero a cinco anos para 
desenvolver as habilidades relativas ao letramento infantil a partir das leituras compartilhadas com as 
crianças. Portanto, os mediadores destas crianças são os seus familiares. Mais informações em: < 
http://www.everychildreadytoread.org/>. A diferença desta proposta para a apresentada neste estudo 
esta em que, no ambiente educacional, as crianças não estão acompanhadas de seus pais. Logo, a 
função de mediador da leitura fica a cargo dos educadores (professores e bibliotecários). Outra 
iniciativa internacional de gênero semelhante é o programa britânico Bookstart, uma iniciativa público-
privada, financiada pelo Departamento de Educação da Inglaterra, da Irlanda do Norte e do País de 
Gales, e o patrocínio de 25 editoras de livros infantis. O programa é coordenado e executado pela 
Booktrust, uma instituição filantrópica que trabalha incentivando pessoas de todas as idades e 
culturas a se envolverem com livros e leituras. O programa Bookstart distribui gratuitamente livros 
infantis a famílias com crianças em idade pré-escolar. A distribuição é realizada pessoalmente por 
agentes de saúde, bibliotecários e professores da Educação Infantil, e também atende a mulheres 
refugiadas, pais adolescentes e demais grupos sociais. Dentre outras atividades, as bibliotecas atuam 
realizando eventos do programa como o Bookstart Rhymetimes. Para saber mais, acesse: < 
http://www.bookstart.org.uk/>. 

http://www.everychildreadytoread.org/
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escrito, pois este objetivo preserva a relação utilitarista e submissa do leitor frente ao 

texto. O desenvolvimento das habilidades relativas ao letramento das crianças é 

consequência destas interações, e não seu objetivo. Um trabalho emancipador de 

formação de leitores e mediação de leituras busca, antes, almejar o estímulo e o 

desenvolvimento da capacidade da criança de se expressar, entender e aprender 

através da leitura. Busca, igualmente, a introdução do livro e da leitura no seu 

universo de forma lúdica, como mais uma forma de transmissão e experimentação 

das práticas sociais de nossa cultura, como a brincadeira o é. Por isso se faz 

importante que o bibliotecário esteja atento para as intencionalidades de leitura 

trabalhadas com estas crianças. E que suas conquistas de leitura se deem no tempo 

de cada uma e a partir do seu interesse, para que não corramos o risco de antecipar 

conteúdos e práticas que pertencem ao Ensino Fundamental, e não à EI27. 

 

5.2  A CRIANÇA DA CRECHE UFF E SUA RELAÇÃO COM A BFP 

 

Uma das primeiras preocupações que tive quando comecei a trabalhar na BFP 

foi com relação ao interesse das crianças por este espaço. Na verdade me 

preocupava em como fazer para manter o interesse das crianças no uso da 

biblioteca. 

Com o tempo, pelas observações e pelas reflexões realizadas em equipe, na 

BFP, foi possível identificar que a frequência das crianças à biblioteca dependia de 

diversos fatores, entre os quais: se haviam combinado com as educadoras de sala, 

se tinham conseguido fazer novas amizades em seu grupo, da descoberta de novas 

atividades que despertavam o seu interesse, dos usos que conseguiam fazer do 

espaço da biblioteca para a realização de atividades de seus interesses. Este último 

fator é de especial importância porque, além de ser mais diretamente relacionado à 

biblioteca, demonstra, também, uma dinâmica: mudança. 

Sim, pudemos perceber que os interesses das crianças mudam e muito. E esta 

mudança de interesse acompanha a mudança dos usos que as crianças fazem das 

leituras em suas vidas. A observação desta relação tem indicado uma abertura para 

                                                             
27

 A recomendação sobre a não antecipação de conteúdos do ensino fundamental para a Educação 
Infantil consta na apresentação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, p. 7. 
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a manutenção do gosto e do interesse por ler nas crianças, tendo como 

consequência a deflagração do processo de apropriação da língua escrita. 

Uma criança que sempre visitava as princesas dos contos de fadas na 

biblioteca, deixou de visitá-las. Queria estar na biblioteca para desenhar. Para cada 

desenho que fazia queria o seu nome escrito, e solicitava que um adulto o fizesse. 

Com o dedinho em riste, ia identificando cada letrinha de seu nome, com a ajuda do 

adulto. Passou a buscar pelos livros de letras, formas, números, palavras. 

Então passou a nos procurar porque desejava escrever. Oferecemos papel e 

lápis de cor e ela pediu também o lápis de grafite. Começou por escrever o próprio 

nome. Depois tentou escrever outras palavras. Parava para pensar (em voz alta) nos 

sons das palavras e tentava reproduzi-los em sua escrita, pois já conhecia o 

alfabeto. Deixávamos que ela escrevesse como julgasse correto, sem tentar corrigi-

la, pois não queríamos incorrer em uma atitude de antecipação dos conteúdos do 

ensino fundamental. Mas quando perguntava para alguém da equipe como se 

escrevia uma palavra, apresentávamos a grafia à criança. Desde então, seu primeiro 

interesse na biblioteca não era mais ler, apesar de, por vezes, parar para ouvir uma 

história que estava sendo lida para outra criança, e de levar livros para a casa 

frequentemente. Mas a biblioteca passou a ser, para ela, lugar de escrever. E 

escreveu tanto que produziu alguns livros, aos quais, no final, pedia para alguém da 

equipe grampear as folhas, colocar a bolinha, da mesma forma que nos outros livros 

da biblioteca (pois nossa classificação é por cores), e doou alguns desses livros para 

a BFP. Em um deles, intitulado “Ô que eu faso” [sic] (O que eu faço), em uma das 

páginas, ela menciona o que faz na biblioteca. 
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Figura 1: Capa de livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 1: Texto da capa do livro: (O que eu faço. Cecília Paz) (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel) 
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Figura 2: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 2: Texto da página: (Eu tomo um copo de leite e vou para Creche UFF). 

  

 



138 
 

Figura 3: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 3: Texto da página: (Depois da Creche UFF - é claro vou para casa e tomo banho depois 
brinco e depois durmo) 
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Figura 4: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 4: Texto da página: (Nos finais de semana brinco na minha prima de dois anos). (Fonte: 
Biblioteca Flor de Papel) 
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Figura 5: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 5: Texto da página: (e brinco com meu tio de sete anos). (Fonte: Biblioteca Flor de 
Papel). 
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Figura 6: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 6: Texto da página: (e leio livros às vezes). (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Figura 7: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 7: texto da página: (Vou à biblioteca na Creche UFF para fazer livros). (Fonte: Biblioteca 
Flor de Papel). 
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Figura 8: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 8: texto da página: (Dormindo igual um anjinho). (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Figura 9: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 9: Texto da página: (E sempre vejo minha avó). (Fonte: Biblioteca Flor de Papel) 
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Figura 10: Livro escrito por criança na BFP 

 

Figura 5: Texto da página: (Meu ventilador quebrou). (Fonte: Biblioteca Flor de Papel). 
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As crianças também procuram a biblioteca como lugar de brincar. Brincam com 

os livros-brinquedo, brincam com os que não são livros-brinquedo. Adoram usar os 

livros de capa dura, abertos, sobre uma cadeira e fingir que estão escrevendo, 

trabalhando, estudando. Empilham os livros ou os espalham por cima da mesa, no 

chão ou pelos bancos, e fingem que estão em uma livraria, na escola, na banca de 

jornal.  

A brincadeira na biblioteca tem sido observada com bastante cuidado, visto ser 

a linguagem, por excelência, das crianças e o eixo norteador da proposta educativa 

da Creche UFF. A observação das brincadeiras tem ajudado a entender como as 

crianças têm apreendido e interpretado o mundo, e também a identificar os seus 

interesses. Mas tem levantado questões a respeito da legitimidade de tais 

comportamentos e de sua tolerância no espaço da biblioteca. Estas questões 

emergem tanto por parte dos educadores quanto da equipe da biblioteca.  

Certamente estas não são as únicas práticas de brincadeira que as crianças 

tentam desenvolver na biblioteca, mas tem sido as que têm gerado reflexões sobre 

sua relação com a percepção da biblioteca, da leitura e da escrita que as crianças 

estão construindo e manifestando em suas brincadeiras, motivo pelo qual justificaria 

que acontecessem em seu espaço.  
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Fotografia 28: Brincadeira na biblioteca 

 

Figura 28: As crianças preparam sua brincadeira preferida 
com os livros de capa dura. Neste momento eles servem 
de lap top. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel). 

 

 

Fotografia 29: Crianças brincam na BFP 

 

Figura 29: As crianças fingindo escrever no teclado de um 
computador. (Fonte: Biblioteca Flor de Papel). 

 

Na próxima seção, apresentaremos o papel do bibliotecário enquanto mediador 

de leituras e a importância desta função. 
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6 O BIBLIOTECÁRIO E A MEDIAÇÃO DA LEITURA 

 

“Os problemas da leitura pública nunca são evocados 
independentemente de suas implicações relativas às funções do 
bibliotecário.” 

(CHARTIER; HÉBRARD, 1995, p. 149) 

Ortega y Gasset (2006) analisa a importância do trabalho bibliotecário 

construindo uma reflexão que tem origem no significado da palavra missão até 

chegar à contribuição social deste profissional. O autor, ao pensar em missão como 

inerente à vida do homem, ou seja, sua incumbência pessoal, a define como “aquilo 

que um homem deve fazer de sua vida” (ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 3). Ao 

avançar, tratando então da missão profissional, argumenta que a contribuição das 

ocupações profissionais deriva de sua necessidade social, pois 

[...] não é mais um comportamento meramente individual, mas um 
posto, um topos ou lugar social, independente dos indivíduos, 
sustentado, reclamado e decidido pela sociedade como tal e não 
meramente pela vocação ocasional dessa ou daquela pessoa 
(ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 11). 

Segue argumentando que:  

As carreiras ou profissões são tipos de atividade humana de que, 
pelo visto, a sociedade necessita. E um deles, há cerca de dois 
séculos, é o do bibliotecário. Toda coletividade do Ocidente necessita 
hoje de certo número de médicos, magistrados, militares... e 
bibliotecários. E isso porque, segundo parece, essas sociedades 
devem cuidar de seus membros, ministrar-lhes justiça, defendê-los e 
fazê-los ler (ORTEGA Y GASSET, 2006, p. 11). 

O “fazer ler” do bibliotecário – e suas transformações – atrelou-se à valorização 

instrumental dada à leitura como necessidade social e educacional das sociedades 

grafocêntricas, conforme apresentado anteriormente. Esta concepção de leitura 

também determinou o papel desempenhado pela instituição biblioteca. 

A simbologia do livro e da leitura significou desde sua difusão para o público, a 

libertação de um modo de vida regido por dogmas religiosos e superstições, 

conseguida através de um produto (livro) de um sofisticado trabalho da racionalidade 

humana, crítico e à procura da verdade, até a necessidade de se difundir a leitura de 

modo universal, como condição para a educação e desenvolvimento intelectual e 
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material do homem. (ORTEGA Y GASSET, 2006). Mas a leitura como atividade 

construtora da subjetividade e da intersubjetividade dos grupos sociais, organizadora 

da realidade humana, ainda não foi devidamente explorada pela biblioteca. Ou seja, 

a leitura como processo narrativo de compartilhamento de experiências, de 

construção de valores, saberes, angústias, e crenças, enfim; ainda não foi 

devidamente explorada pelo trabalho bibliotecário, nem em seu fazer técnico nem 

pela sua mediação no atendimento ao público. 

O “como fazer” da mediação da leitura, feita pelo bibliotecário, talvez seja a 

maior dificuldade que se mostra para a consolidação desta mudança em sua prática 

e no paradigma de funcionamento da biblioteca. Todavia a preocupação do 

bibliotecário com a leitura, ou, mais precisamente, com as práticas de leitura que 

ocorrem na biblioteca, diz respeito à sua intervenção e colaboração no uso da 

informação. Para compreender os fluxos informacionais que recebe e as diversas 

aplicações possíveis para o uso da informação, o bibliotecário precisa vislumbrar a 

informação na linguagem e a linguagem na coletividade social.  

Mediar e dinamizar a leitura, tendo como base a linguagem, e neste estudo 

específico, focalizando as crianças da EI, não é tarefa fácil para o bibliotecário. 

Realizar atividades para as quais não fui preparada gerou dúvidas sobre que 

identidade assumir e que funções eu devia priorizar neste território. Vários outros 

fatores interferem nesta reflexão se quisermos ampliá-la, relacionando-a com a 

prática das bibliotecas escolares em geral, além da franca necessidade de uma 

formação para exercer a mediação. Questões relativas às condições de trabalho 

destes profissionais, a recursos humanos para desenvolver tantas atividades 

pertencentes à rotina de uma biblioteca escolar, que além das questões educativas 

e culturais, precisa dedicar-se igualmente às atividades técnicas das quais uma 

biblioteca não pode prescindir, e outras referentes à sua remuneração e absorção 

profissional pelo mercado educacional interferem igualmente no exercício de outras 

funções por este profissional. Estes aspectos são de extrema importância e urgência 

de debates e estudos mais aprofundados, que busquem melhorias para os 

profissionais investidos nas bibliotecas escolares e a ampliação deste mercado para 

o bibliotecário no segmento da Educação. 

No entanto, a despeito das dificuldades que compõem as condições de 

trabalho da maior parte dos bibliotecários de bibliotecas escolares, este profissional 
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deve buscar garantir o acesso à biblioteca e à utilização do seu acervo por toda 

comunidade escolar. E para isso deverá se conscientizar de que dentro do contexto 

escolar ele também é um educador. 

A leitura é uma busca complexa, e por vezes cercada de pré-conceitos 

dissonantes entre si. “Ler é importante, mas é chato” é uma frase comum de se ouvir 

entre as crianças. Daí a importância da construção conjunta de diferentes 

motivações para leitura com o leitor, para que este descubra outras trilhas de leitura 

em suas buscas por sentidos e informações para a vida.  

Nóbrega (2009) aborda o perfil adequado ao bibliotecário enquanto mediador 

de leituras, e também percebe a necessidade de uma mudança de paradigmas e 

concepções por parte deste profissional. Para pensar e agir de forma que o leitor 

seja posto no centro das discussões (NOBREGA, 2009) e das ações do 

bibliotecário, criando uma relação baseada no compartilhamento de experiências, ou 

seja, na narrativa e na linguagem, é necessário que o bibliotecário mude a sua 

relação com a leitura também. Com seu modo de vê-la e atribuir-lhe valor, pois sua 

concepção e experiências de leitura é que guiarão a sua prática como mediador. 

Para isso terá que deixar de lado o jargão que acompanha há tanto tempo a 

profissão, de que “quem faz ler não lê” (CHARTIER; HÈBRARD, 1995, p.). 

De fato, a mediação diária de leitura para as crianças da Creche UFF na BFP 

me possibilitou uma reflexão sobre que tipo de leitora eu era e que tipo de espaço a 

leitura ocupava em minha vida, pois era esta experiência pessoal era o insumo 

inicial que tinha para elaborar as minhas ações de leitura com as crianças. Percebi 

que apesar de ter lido bastante durante toda a minha infância, tinha a impressão de 

que a leitura era característica de pessoas solitárias, sem amigos e vida social, o 

que me fez abrir mão dela por diversas vezes para priorizar outras atividades que 

proporcionassem maior interação humana. Talvez esse seja mais um indício da 

importância da leitura compartilhada, não só nos primeiros anos de vida da criança, 

mas por muitos outros também. 

O bibliotecário em uma biblioteca escolar deve construir o seu cotidiano de 

forma que permita que as crianças explorem diversas possibilidades de práticas de 

leitura. Para a construção dessas oportunidades na BFP tem sido importante a 

aproximação e o estabelecimento de uma parceria com o corpo docente, bem como 

um maior conhecimento sobre a política e as diretrizes estabelecidas para a 

Educação Infantil. Estes conhecimentos têm propiciado uma atuação junto às 
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crianças alinhada aos princípios do projeto pedagógico da instituição e melhor 

comunicação e compartilhamento de objetivos com as professoras. As propostas de 

práticas de leitura e de relação dialógica com o texto pelas crianças têm sido 

permanentemente pensadas. Porque é a partir do leitor que a leitura se efetiva. É a 

partir dele que o texto realmente se constrói (NÓBREGA, 2009). 

Larrosa alude para a importância de “formar leitores abertos à experiência, a 

que algo lhes passe ao ler, abertos, portanto, a não se reconhecer no espelho” 

(LARROSA, 2011, p. 10). E chama a atenção para a diferença entre experiência e 

experimento: a primeira singular, única, irrepetível, individual; a segunda ao 

contrário, homogeneizante, portanto comum a todos. É importante que os 

mediadores de leitura estejam atentos a essa diferença  para não correrem o risco 

da imposição homogeneizante dos sentidos, pois, apesar de a realidade ser 

entendida através de um consenso entre os variados pontos de vista (NÓBREGA, 

2009), suas diferenças também precisam encontrar espaço para acontecer para que 

os sujeitos não sejam impedidos de se dizerem, e com isso, impedidos de aprender 

a interpretar e intervir na construção de seu mundo. 

Diante disto, concordamos com a opinião da autora quando diz que:  

É preciso que se construa a ideia de práticas de informação como 
mecanismo de apropriação, rejeição, elaboração de significados 
e valores numa sociedade onde os sujeitos elaboram suas 

representações e executam suas práticas através de dispositivos 
informacionais reinterpretados. (NÓBREGA, 2009, p. 100, grifo 
nosso). 
 

A mediação da leitura realizada na BFP para crianças da Creche UFF, entre 

outras intenções, objetiva introduzir esta prática no universo infantil, em um exercício 

de construção da habilidade leitora. Pois compreendemos que a mediação literária 

na primeira infância, nestas condições, cria a oportunidade da criança ter contato 

com a leitura sem esta se vincular a um propósito escolar de ensino-aprendizagem, 

favorecendo a experiência da leitura pela fruição artística e estética que a literatura 

proporciona. Também muda a relação da criança pequena com o livro, dando àquela 

a oportunidade de construir sua relação com a leitura de forma a privilegiar a postura 

crítica, a curiosidade, a afetividade e o lúdico antes de um caráter utilitarista de 

ensino-aprendizagem. Nesta situação, a relação da criança com a experiência da 

leitura é facilitada, pois visa a sua compreensão crítica sem condicioná-la ao 

conhecimento instrumental da língua e a leitura parafrástica, o que normalmente cria 



152 
 

restrições e/ou dificuldades para a instauração dos sentidos e a compreensão e 

interpretação das leituras. Tudo isto é alcançado se a mediação de leitura atuar de 

forma a proporcionar esta relação da criança com o texto. 

A minha implicação como bibliotecária no acompanhamento e fomento do uso 

do espaço da biblioteca pelas crianças da Creche UFF me comprometeu em cuidar 

desta primeira experiência de biblioteca para estas crianças, tomando-a como o 

início do relacionamento destas com aquela instituição. Início que formará a 

imagem, os afetos, e os conhecimentos sobre a função e a contribuição da 

biblioteca, e que poderão marcar as lembranças das crianças ao longo de suas 

vidas, positiva ou negativamente. 

A função educativa mais importante que a biblioteca pode desempenhar, como 

espaço coletivo de leitura, é ser território de construção de si, do pensamento livre, 

da possibilidade de buscar, de refletir e questionar a si e ao mundo. Esta 

possibilidade garantida à criança pequena afirma e assegura o exercício da sua 

cidadania cultural e a possibilidade de ser sujeito ativo nas buscas e descobertas de 

sua infância, porque na biblioteca ela pode aprender a se comunicar lendo com 

olhos e ouvidos e narrando com sua voz. Basta que o trabalho da biblioteca estimule 

a (auto)formação destes sujeitos em seu cotidiano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: AS NOVAS LEITURAS DO CONTEXTO DA BFP 

E DA MEDIAÇÃO DA LEITURA PELO BIBLIOTECÁRIO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Ao longo da caminhada realizada no decurso deste estudo, os estranhamentos 

à proposta de trabalho da BFP, de ser um espaço de formação de leitores desde a 

mais tenra infância, na Creche UFF, foram sendo esclarecidos, ganhando sentidos 

na prática de meu cotidiano profissional. Acredito, portanto, ter me tornado nativa 

neste território. 

A apresentação de um contexto novo e inesperado de biblioteca deflagrou o 

questionamento sobre a função que era demandada a mim em uma biblioteca 

escolar no atendimento das crianças da Educação Infantil. Inicialmente 

acreditávamos responder a estes questionamentos demonstrando como o 

bibliotecário deve trabalhar a leitura com estas crianças. Acabou preponderando a 

necessidade de responder o porquê deve fazê-lo. 

Esta alteração de percurso se deu no sentido de não ignorar aspectos 

específicos inerentes ao funcionamento de uma biblioteca que atende a crianças 

menores de seis anos, em instituições de educação, tomando por base o trabalho 

desenvolvido pela Biblioteca Flor de Papel, e o que foi estabelecido ao longo da 

história para as bibliotecas e para os bibliotecários.  

Iniciamos o confrontamento destas duas realidades pelo conceito de leitura. 

Percebemos que a leitura só se efetiva para o sujeito leitor na medida em que 

instaura sentidos sobre a sua realidade. Portanto a leitura passa a ser entendida 

como um processo que envolve a interação do sujeito com sua realidade, e que 

resulta em compreensão. Partindo-se desta concepção, percebemos que a leitura é 

um processo comunicativo bem mais amplo e independente da habilidade de 

codificação e decodificação do registro escrito. 

 Esta ampliação da compreensão sobre a leitura possibilitou perceber a criança 

como leitora e a importância de educar esta capacidade interativa para uma 

percepção crítica da realidade dos textos e dos contextos, para o alcance de uma 

educação emancipadora da infância.  
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Percebemos que as ações de leitura dirigida, empreendidas com os grupos, 

que contaram com a participação das educadoras de sala obtiveram melhores 

resultados dos que os realizados sem a presença delas, em todos os grupos de 

crianças, o que demonstra que a ação conjunta entre as equipes da BFP e da 

Creche UFF promove melhores resultados nas atividades de leituras coletivas. Tal 

constatação indica a necessidade de ambas compartilharem o planejamento e 

implementação de tais atividades com os grupos, bem como a necessidade de uma 

maior aproximação para compreenderem que tipo de contribuições os momentos de 

leitura livre proporcionam para a formação das crianças enquanto leitoras. 

Acreditamos que esta atuação estreita entre essas equipes resultará na construção 

de uma proposta de formação do leitor mais consistente e eficaz, pois terá suas 

bases ancoradas nas observações dos comportamentos de leitura manifestados 

pelas crianças. 

Apesar das dificuldades relatadas pela equipe da BFP, no seu cotidiano, 

oriundas da ausência de uma formação adequada para atuarem como mediadores 

de leitura para a Educação Infantil observamos que este espaço oferece uma 

ambiência de leitura propícia à experimentação da leitura pela criança, entendendo a 

experiência a partir da perspectiva de Larrosa (2011). A principal contribuição da 

BFP tem sido oferecer aos pequeninos oportunidades de experimentar a leitura de 

forma dialógica, abrindo espaço para a sua participação, para a manifestação de 

suas impressões e opiniões. A leitura tem sido trabalhada como uma prática 

comunicativa, que envolve a identificação e o fomento dos interesses das crianças e 

o uso do acervo.  

Entender a criança pequena, que vive a primeira infância, como um sujeito 

leitor consiste em reconhecer sua capacidade de pensar e interagir com o mundo. 

Também é uma forma de valorizar esta capacidade e de investir em seu 

desenvolvimento, através do compartilhamento de leituras. 

Este estímulo cotidiano favorece uma aproximação cada vez maior das 

crianças com a leitura e com os usos da leitura e da escrita que chegam, por vezes, 

a deflagrar o processo de apreensão da escrita pelo desejo de escreverem suas 

próprias histórias e utilizarem as leituras e a escrita para uma nova forma de 

participação nos grupos sociais dos quais faz parte. 
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Apesar de não ser o propósito desta pesquisa propor uma formação para o 

bibliotecário atuar como mediador de leitura, ficou evidente a necessidade desta 

capacitação. Consideramos este um valioso acréscimo na formação de bibliotecários 

atuantes nos contextos educacionais, que exige maior reflexão das áreas de CI e 

Biblioteconomia, favorecendo a reflexão sobre o uso da informação pela perspectiva 

do usuário, saindo da centralidade autorreferente de uso da informação significando 

recuperação da informação. 

O papel do bibliotecário enquanto educador e mediador de leituras para a 

Educação Infantil apresentou-se, no cotidiano da BFP, diretamente relacionado com 

a garantia do acesso físico aos livros e à biblioteca pelas crianças. Com a educação 

dos usuários, preparando-os para o correto manuseio dos materiais do acervo, como 

ensinar a passar a página, a localizar os livros nas estantes, a zelar pelos livros da 

biblioteca, incentivando as crianças a devolvê-los dentro dos prazos e cuidando de 

sua conservação na sala e em casa. Também foram relacionadas ao bibliotecário a 

dinamização de leituras oralizadas e as narrativas orais, individualmente e em grupo, 

além da organização de atividades que contemplem, também, outras linguagens e 

formas de expressão presentes em nossa cultura.  

Todas essas ações da BFP tiveram como intencionalidade a expansão dos 

conhecimentos e ideias das crianças. Também colaboraram na identificação de seus 

temas de interesse, pela equipe e por eles próprios, levando-os a um processo de 

autoconhecimento e construção identitária. 
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ANEXO A - AUTORIZAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E USO 

DA DOCUMENTAÇÃO DA BFP 
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ANEXO B - Autorização para uso de Relato de Experiência 
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ANEXO C – Autorização dos pais/responsáveis para uso das imagens das crianças 
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ANEXO D – Autorizações de uso das imagens das crianças enviadas por e-mail28 

 

                                                             
28

 As autorizações foram enviadas por e-mail por conta de estar no período das greve dos servidores 

técnicos administrativos, e estas famílias não estarem levando seus filhos à Creche UFF, ou serem 

famílias que já tinham se desligado da Instituição em 2013. 
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ANEXO E – Caderno de Registros de bolsistas 
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ANEXO F – Registro de bolsista – 2005 
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APÊNDICE A – Registros de campo do período da observação participante 
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