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RESUMO 
 

 
O presente trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre mediação da 
leitura em bibliotecas comunitárias, com o objetivo geral de analisar as dimensões 
da mediação alcançadas nas atividades realizadas pelas bibliotecas comunitárias da 
Cidade de Salvador. Para alcançar essa finalidade, foram trabalhados três objetivos 
específicos, buscando identificar os tipos de atividades desenvolvidas pelas 
bibliotecas comunitárias, analisar as dimensões da mediação contempladas no 
desenvolvimento das atividades de mediação da leitura realizadas e verificar a 
frequência da oferta das atividades de mediação da leitura. Quanto à metodologia, 
foram adotados os métodos: documental (com análise dos blogs, sites e 
documentos que divulgam as atividades) e o método de múltiplos casos, com a 
adoção das técnicas da observação indireta e realização de entrevistas, tendo os 
dados sido tratados a partir das abordagens qualitativa e quantitativa. Como 
principais resultados, constatou-se que apesar das bibliotecas comunitárias 
desenvolverem 32 atividades que têm relação com a mediação da leitura, no entanto 
estas representam apenas quatro atividades, se distinguindo somente a 
nomenclatura delas, contação de história, roda de leitura, produção de textos e clube 
de leitura. Assim, a dimensão dialógica é trabalhada nas atividades roda de leitura, 
contação de história, produção de textos e clube de leitura. Quanto à dimensão 
estética, ocorre certo alcance nas atividades de contação de história e produção de 
textos quando o leitor vai além do ato de lê, utilizando da ação criativa no seu 
cotidiano. Por outro lado, a dimensão formativa na atividade de produção de textos é 
parcialmente trabalhada quando o leitor é motivado a gerar textos a partir das 
leituras que faz. Já o alcance da dimensão ética pode ser considerado intermediário 
nas atividades roda de leitura e contação de história. Por fim, observou-se que a 
dimensão política não foi contemplada dentre as atividades desenvolvidas pelas 
bibliotecas comunitárias. Assim, pode-se dizer que este trabalho alcançou o seu 
objetivo geral de analisar o nível de mediação da leitura realizada pelas bibliotecas 
comunitárias da Cidade de Salvador. 
 
 
 
Palavras-chave: Biblioteca comunitária. Mediação da leitura - biblioteca comunitária. 
Dimensões da mediação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The present work presents the results of a study about reading mediation in 
community libraries, with the overall objective to examine the dimensions of the 
mediation achieved in the activities carried out by community libraries of the city of 
Salvador. To achieve this purpose, three specific objectives were worked, seeking to 
identify the types of activities carried out by the community libraries, analyse the 
dimensions of the mediation referred to in development of the activities of mediation 
of reading carried out and check the frequency of the offer of mediation of reading 
activities. As for the methodology, the following methods were adopted: documentary 
(with analysis of blogs, websites and documents that disseminate the activities) and 
the multiple case method, with the adoption of indirect observation techniques and 
interviews, qualitative and quantitative approaches. As main results, it was verified 
that although the community libraries develop 32 activities that are related to the 
mediation of reading, however these represent only 04 activities, distinguishing only 
their nomenclature, story counting, reading wheel, text production and reading club. 
Thus, the dialogic dimension is worked on the activities of reading wheel, storytelling, 
text production and reading club. As for the aesthetic dimension, there is a certain 
scope in the activities of storytelling and the production of texts when the reader goes 
beyond the act of reading, using creative action in their daily life. But, on the other 
hand, the formative dimension in the activity of producing texts is partially worked out 
when the reader is motivated to generate texts from the readings that he makes. 
Already the scope of the ethical dimension can be considered intermediate in the 
activities wheel of reading and storytelling. Finally, it was observed that the political 
dimension was not contemplated among the activities developed by the community 
libraries. Thus, it can be said that this work achieved its general objective of 
analyzing the level of mediation of reading carried out by the community libraries of 
the City of Salvador. 
 
 
 
Keywords: Community Library. Mediation of the reading-community library. 
Dimensions of mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Quando se pensa em bibliotecas, facilmente surge a ideia de uma biblioteca 

pública; com sua coleção de livros e documentos, organizada e disponibilizada ao 

público em geral. Embora as bibliotecas públicas no Brasil sejam um equipamento 

das Secretarias de Cultura, no imaginário da sociedade estão sempre associadas à 

escolarização. Nesse sentido, as bibliotecas públicas foram criadas para promover a 

educação e o acesso à informação, entretanto sua função no Brasil sempre esteve 

atrelada à escolarização e, neste contexto, foram se consolidando como instituição 

educacional. Então, diante desse desafio fica difícil conceber as bibliotecas 

enquanto centro de referência para a população ter acesso à informação e a leitura. 

 A baixa escolarização aliada aos hábitos de leitura do brasileiro, discutidos no 

documento Retratos da Leitura no Brasil em 2016, organizado por Zoara Failla, faz 

com que esta importante instituição educacional, social e cultural esteja esvaziada 

da presença dos sujeitos. O panorama nos setores do livro, da leitura e das 

bibliotecas é de desencantos: editoras e livrarias sendo fechadas, programação e 

funcionamentos de bibliotecas sendo reduzidos. 

 A imagem das bibliotecas públicas brasileiras ainda não está associada à de 

um ambiente disponível a todos e todas. Urge que tal ambiente, portanto, seja 

percebido como um espaço no qual as pessoas possam acessar, sem restrições 

e/ou discriminações, as informações e os saberes que ali estão disponibilizados. No 

entanto, as hierarquias do saber e do poder sobre as quais está assentada a 

erudição fazem com que a imagem dos materiais de leitura (livros, revistas, 

relatórios, enciclopédias, fotografias, pinturas, esculturas, poesias, vídeos) e dos 

seus espaços de acesso (escolas, universidades e bibliotecas públicas) afaste aos 

homens e mulheres que deles mais precisam e que vivem à margem da sociedade. 

 Neste mesmo cenário contemporâneo vive-se a Sociedade da Informação1. A 

noção de Sociedade da Informação é marcada pelo fluxo constante de informações 

que permite a produção de novos saberes. A falácia da ampliação do cabedal 

cultural por meio da web se estabelece e a ferramenta que poderia aumentar a 

 
1Para Gouveia (2004, p.1) a Sociedade da Informação está baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação que envolve a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da 
informação por meios electrónicos, como a rádio, a televisão, telefone e computadores, entre outros.   
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equidade de acesso ao conhecimento e saberes produz um fosso ainda maior entre 

as elites leitoras e os novos leitores oriundos das camadas pobres da população. 

  Diante desse contexto, as bibliotecas comunitárias no Brasil nascem 

diretamente relacionadas ao descaso histórico do Estado no tratamento das políticas 

do livro, da leitura e de bibliotecas e à distribuição desigual dos equipamentos 

culturais. Indivíduos e grupos comunitários de áreas periféricas e rurais privadas de 

bibliotecas públicas e escolares, apoiados ou não por instituições, escolheram a 

defesa da democratização do acesso à leitura e à escrita como suas causas.  

 As bibliotecas comunitárias resistem: lendo, escrevendo, levando poesia para 

as ruas. Lutando por uma política do livro, da leitura e das bibliotecas, na esperança 

de tornar o Brasil um “país de leitores”. A biblioteca comunitária atua no incentivo à 

leitura, nesse sentido, algumas bibliotecas comunitárias passaram a agir em rede 

pelo país. A partir daí, motivadas por questões sociais, culturais e políticas, as 

bibliotecas se organizaram e criaram espaços de leitura, mantidos por organizações 

sociais e culturais em comunidades e regiões metropolitanas carentes de livros.  

 As bibliotecas comunitárias tornam-se espaços de luta e acolhimento para 

que crianças, jovens e adultos possam experimentar a leitura de forma atrativa, com 

afeto e com mediadores de leitura que os façam se deliciar com os livros. Pois, o 

mediador de leitura possui o papel principal de colocar em contato o livro e o leitor é, 

através de ações culturais, leituras dramáticas, e outros meios que promova a 

aproximação do leitor da leitura, despertando o seu gosto e prazer pelo ato de ler. 

 Dessa forma, o presente trabalho objetivou analisar o nível de mediação da 

leitura realizada pelas bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador. Para tanto, 

fez-se necessário: a) identificar os tipos de atividades desenvolvidas pelas 

bibliotecas comunitárias de Salvador; b) analisar quais as dimensões da mediação 

são contempladas pelas atividades desenvolvidas nas bibliotecas comunitárias; c) 

verificar a frequência que essas atividades são oferecidas à comunidade.  

 Para alcançar os objetivos acima mencionados, foi necessária a aplicação 

dos métodos documental (com análise dos blogs, sites e documentos que divulgam 

as atividades das bibliotecas) e os métodos de procedimentos e técnicas de 

múltiplos casos, com a adoção das técnicas da observação indireta e realização de 

entrevistas, tendo os dados sido tratados a partir das abordagens qualitativa e 

quantitativa. 
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 A realização desta investigação foi motivada pela percepção de que as 

bibliotecas comunitárias, geralmente situadas em regiões periféricas, são 

equipamentos culturais e educacionais fundamentais para o desenvolvimento dos 

cidadãos da comunidade. Essa inquietação conduziu à reflexão acerca do papel das 

bibliotecas comunitárias, no processo de melhoria da condição educacional e 

cultural dos sujeitos que vivem na comunidade por meio da mensuração dos níveis 

das dimensões da mediação. Ao analisar o papel da biblioteca comunitária no 

desenvolvimento do sujeito por meio da leitura e a utilização do seu espaço para o 

desenvolvimento de atividades lúdicas que possibilite o acesso do leitor.  

 Diante do exposto, esta pesquisa torna-se relevante socialmente porque 

analisa um fenômeno em crescimento, que são as bibliotecas comunitárias e seu 

papel para o desenvolvimento das atividades culturais que possam vir a transformar 

dos sujeitos que vivem em bairros periféricos e não possuem fácil acesso à 

informação e a leitura nas bibliotecas públicas. Na condição de bibliotecária 

graduada em uma instituição pública (Universidade Federal da Bahia), a 

pesquisadora realizou o presente estudo constata a indiferença que as instituições 

governamentais têm com relação às bibliotecas comunitárias. 

 A presente dissertação de mestrado está estruturada em 05 seções, a saber: 

uma seção introdutória, uma seção dedicada ao referencial teórico no qual são 

discutidos os conceitos de biblioteca pública e biblioteca comunitária, em especial, 

no contexto da leitura e da mediação da informação e da leitura; outra seção voltada 

para a abordagem metodológica, seguida da apresentação e discussão dos 

resultados; as considerações finais e, por fim as referências, e os apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para a realização deste capítulo, procurou-se um referencial teórico que 

embasasse o entendimento acerca da biblioteca comunitária, em especial, no 

contexto da mediação da leitura e da informação. Para tanto, inicialmente, é 

apresentado um breve histórico sobre a biblioteca pública e seu papel na sociedade 

brasileira, no processo da eliminação da exclusão daqueles que vivem a margem 

socialmente e criar o método que democratize a leitura e a informação a todos. 

Dentro desse viés serão abordados autores que trabalham essa temática, tais como: 

Caldas e Tálamo (2005), Milanesi (2003), Suaiden (1995), Brettas (2010). 

 Na sequência, é apresentado um panorama sobre as bibliotecas comunitárias 

e sua importância para o desenvolvimento da informacional e da leitura dos sujeitos 

da comunidade local. Esse assunto está embasado nos estudos de Machado e 

Vergueiro (2010), Madella (2010), Cavalcante e Feitosa (2011) e Almeida e 

Machado (2006).  

 Em seguida a leitura será apresentada como vetor principal para a formação 

do leitor, cuja eficiência possibilita a inclusão social do sujeito oriundo das camadas 

excluídas da sociedade. Esse capítulo será fundamentado através dos trabalhos de 

Lajolo e Zilberman (2009), Gonçalves (2014), Rösing e Bristott (2003) e Silva (2015).  

No que tange a mediação da informação e da leitura para o protagonismo social, 

foram adotados os estudos realizados pelos autores: Almeida Júnior (2009, 2014, 

2015), Bortolin (2010), Gomes (2014, 2016, 2017 e Perrotti e Pieruccini (2014), no 

âmbito do protagonismo social e das dimensões da mediação. 

 Assim, este trabalho apresenta-se nas subseções os aspectos da literatura 

abordando cada tema levantado nessa pesquisa, começando pela biblioteca pública 

e o seu papel na formação do leitor brasileiro. 

A primeira subseção deste trabalho trará uma abordagem acerca das 

bibliotecas públicas, onde será apresentado um breve histórico e sua importância no 

processo de incentivo à leitura. 

 

2.1 BIBLIOTECA PÚBLICA: DA EXCLUSÃO À DEMOCRATIZAÇÃO DA LEITURA   

 

Desde a antiguidade que os suportes informacionais eram insuficientes para 

atender a carência de informações que a sociedade da época sofria e, em 
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consequência disso, o conhecimento era pouco difundido. O conhecimento era 

reproduzido basicamente através de monges copistas em vários mosteiros e 

universidades, e esse fato perdurou até metade do século XV.  

À medida que a sociedade evoluía, a informação tornou-se insumo básico 

para o crescimento sociocultural do indivíduo, uma vez que auxiliava na tomada de 

decisão e, por conseguinte, na construção do conhecimento. Nessa conjuntura, a 

informação é entendida como produto, pois propicia desenvolvimento e poder à 

sociedade. De acordo com Milanesi (2002, p. 34), “[...] em qualquer paisagem social 

a relação do indivíduo com a informação pode definir o seu papel e status na 

sociedade em que está integrado.” 

 Desse modo, para que a sociedade se desenvolva, faz-se necessário que a 

mesma se preocupe com a qualidade das informações acessadas e com a forma 

pela qual as pessoas são instruídas para fazerem uso das fontes de informações 

disponíveis, tendo em vista que a preocupação não é com quantidade informacional 

e sim, com a qualidade destas informações disponíveis em rede. Para Le Coadic 

(2004, p. 04) a concepção de informação comporta-se como: 

 

[...] um elemento de sentido. É um significado transmitido a um ser 
consciente por meio de uma mensagem inscrita em suporte especial 
– temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Inscrição feita 
graças a um sistema de signos (linguagem), signo este que é um 
elemento da linguagem que associa um significante a um significado: 
signo alfabético, palavra, sinal de pontuação. 
 

 
 É fato que a informação é inerente a toda sociedade que deseja crescer, pois 

ela passou a ser a moeda mais valiosa no último século, tendo em vista que tudo 

está ligado a ela. Em qualquer país, para que haja o desenvolvimento da sociedade, 

é preciso que se invista em educação e informação de qualidade, pois elas são à 

base do fortalecimento de qualquer Estado.  

 Diante da importância que a informação tem para a sociedade, as bibliotecas 

evoluíram para dar suporte e para ser o elo disseminador da informação, com o 

intuito de proporcionar a geração do conhecimento a todos os sujeitos sociais. 

 Nessa perspectiva, as histórias do livro, da biblioteca e da leitura atravessam-

se e encontra-se com a da humanidade, do conhecimento e da educação. A história 

das bibliotecas foi construída paripassu a história da escrita, do registro, da 

organização e da disponibilização do conhecimento produzido pelos homens e pelas 
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mulheres nas distintas sociedades humanas. Desde a antiguidade e a guarda das 

tábuas de argila, passando pelos papiros e pergaminhos até o momento atual com 

os acervos digitais, as bibliotecas são parte integrante da Civita (civilização). A mais 

famosa biblioteca conhecida no mundo ocidental é a Alexandria, no Egito, criada no 

século III a. c. Segundo Nascimento, Pinto e Vale (2013), em Alexandria estiveram 

reunidos cerca de 700 mil volumes de manuscritos.  

 As bibliotecas, durante muitos séculos, estiveram diretamente relacionadas ao 

elitismo excludente de apropriação do conhecimento e segregação dos povos por 

meio do binômio saber-poder. De acordo com os registros da Biblioteca Virtual 

(2007), na Idade Média, existiam três tipos de bibliotecas: a) as bibliotecas dos 

mosteiros; b) as bibliotecas das universidades e; c) as bibliotecas particulares, quase 

sempre pertencentes aos reis, nobres ou grandes senhores. 

 Segundo a Biblioteca Virtual (2007), desde o surgimento das bibliotecas até o 

período da Renascença, os guardiões dos livros não possuíam uma existência social 

como os bibliotecários atuais. Os eruditos responsáveis pela guarda das 

informações eram sacerdotes e nobres. As bibliotecas eram símbolos de poder e 

saber para os poucos que tinham o privilégio de consultá-las.  

 Ainda com base na Biblioteca Virtual (2007) é possível afirmar que a invenção 

da imprensa por Gutenberg possibilitou uma relativa popularização dos livros. A 

impressão aumentou o acesso do público às informações, antes copiadas a mão, 

que até então estava em poder de nobres e religiosos. Naquele contexto, o 

analfabetismo era o grande segregador. A criação de Gutenberg permitiu, também, 

que a biblioteca ganhasse uma existência própria e se tornasse um ambiente 

acessível à sociedade. A partir do século XVII, surgiram as primeiras bibliotecas 

públicas, patrocinadas por mecenas. Tal fato possibilitou a expansão do acesso do 

povo a museus e bibliotecas, instituições que até então eram restritas à elite da 

época.  

A partir da segunda guerra mundial - com o desenvolvimento das tecnologias 

de comunicação, produção e disseminação - houve um aumento exponencial da 

produção e da disseminação das informações. Tal fenômeno resultou no que 

atualmente se denomina como Sociedade da Informação.  

O contexto da Sociedade da Informação, marcada pelo avanço tecnológico e 

a pela disseminação dos computadores, é o espaço para o surgimento da biblioteca 

virtual.  Antunes (2005, p. 65) a define da seguinte maneira:  
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[...] bibliotecas virtuais–sistemas nos quais os recursos de 
informação são distribuídos via rede, ao invés de estarem 
fisicamente contidos em um local particular bibliotecas digitais–
bibliotecas cujos conteúdos estão originalmente em formato 
eletrônico e são acessados por meio de computadores. 

 
 

Entre o final do século XX e o início do século XXI, as bibliotecas cresceram 

em termos de quantidade, qualidade e variedade de suportes e informações 

disponibilizadas, incorporaram recursos de Tecnologias de Informação e da 

Comunicação (TIC), se inseriram no mundo virtual, aperfeiçoaram a inclusão, 

dinamizaram os seus espaços com a promoção de cursos, oficinas e eventos 

socioculturais. Hoje, as bibliotecas são mais que locais para a guarda e acesso a 

informações.  

Desse modo, o processo investigativo que abrange essa dissertação 

compreende as bibliotecas como espaços culturais de dinamização de informações, 

conhecimentos e saberes. De acordo com Schwarcz (2002, p. 120) a biblioteca 

pública é um:  

 

[...] local labiríntico é, entretanto, e acima de tudo, uma instituição, 
onde se desenham desígnios intelectuais, realizam-se políticas de 
conservação, elaboram-se modelos de recolha de textos e de 
imagens. Mais que um edifício com prateleiras, uma biblioteca 
representa uma coleção e seu projeto. Afinal qualquer acervo não só 
traz embutida uma concepção implícita de cultura e saber, como 
desempenha diferentes funções, dependendo da sociedade em que 
se insere. 

 
O Manifesto da UNESCO (1994, p.1) assegura que biblioteca pública é 

“Centro local de informação, tornando prontamente acessíveis aos seus utilizadores 

o conhecimento e a informação de todos os gêneros”. Comungando com o 

Manifesto da UNESCO, Milanesi (1988, p.93) afirma que a biblioteca é, 

 

[...] um instrumento de leitura do cotidiano com os seus conflitos e 
problemas. Então, a biblioteca não pode ser algo distante da 
população como um posto médico que ele procura quando tem dor. 
Ela deve ser um local de encontro e discussão, um espaço onde é 
possível aproximar-se do conhecimento registrado e onde se discute 
criticamente esse conhecimento.  
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 No Brasil, a primeira biblioteca pública oficial data do ano de 1808. A 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro foi constituída, inicialmente, pelo acervo (60 

mil peças - livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas) trazido com 

a família real e a corte portuguesa. O período colonial brasileiro foi marcado pela 

existência de bibliotecas particulares e de bibliotecas inseridas em conventos. Neste 

contexto, a exclusão informacional coaduna a exclusão da escolarização praticada 

pela colonização portuguesa no Brasil. 

 Para Caldas e Tálamo (2005) a história da Biblioteca Nacional (BN) brasileira 

está marcada pelo estilo da colonização praticada por Portugal. A fundação da BN 

ocorreu, oficialmente, no ano de 1810.  Todavia até 1814, quando foi franqueada ao 

público, era restrita de uso restrito à família real e a poucos estudiosos autorizados a 

consultá-la.  

 A segunda biblioteca pública brasileira foi inaugurada na cidade de Salvador, 

no ano de 1811, sem subsídio governamental. A abertura da biblioteca ocorreu por 

iniciativa particular do intelectual Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco que doou o 

seu acervo particular e o enriqueceu por meio das contribuições dos seus sócios. 

Assim, a Biblioteca de Salvador pode ser considerada como a primeira biblioteca 

pública do Brasil posto que BN só foi aberta ao público no ano de 1814.  

 Caldas e Tálamo (2005) afirmam que a biblioteca que foi inaugurada em 

Salvador passou por diversas situações que levaram ao seu fim. No entanto, esse 

ato ficou registrado como o primeiro esforço da sociedade brasileira em tornar a 

informação e o conhecimento acessível a todos, mesmo em uma época na qual o 

índice de analfabetos na população era muito maior do que o de letrados.  

 No ano de 1937, em pleno Estado Novo, foi criado o Instituto Nacional do 

Livro (INL) por meio do Decreto-Lei de Nº 93/37, cujas atribuições eram a edição de 

obras literárias julgadas de interesse para a formação cultural da população. O INL, 

como atribuição técnica, elaborou e divulgou nas bibliotecas públicas de todo o 

território nacional uma enciclopédia e um dicionário. Por outro lado, a sua atribuição 

social de promover o aumento do número de bibliotecas públicas como estratégia de 

ampliação do acesso a informação não floresceu. Pode-se atribuir tal fracasso a 

ausência de mecanismos de ativação social no acervo das bibliotecas e a 

inexistência de uma política sólida de crescimento das bibliotecas a curto, médio e 

longo prazo.   
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 Conforme Caldas e Tálamo (2005), nessa mesma época iniciou-se o 

processo de depósito legal como estratégia de controle sobre a produção literária e 

científica. Tal ação constitui a obrigação de cada editora, ao publicar sua obra, de 

enviar uma cópia para o INL. O INL então se incumbiria da tarefa de avaliar o 

conteúdo do livro e aprovar, ou não, a sua circulação. Naquele contexto, acreditava-

se que o livro era um valioso instrumento de persuasão e o seu conteúdo poderia 

ameaçar a implantação de um governo unificado. Em um contexto de controle, a 

biblioteca Pública se configurava como um depósito das obras sancionadas pela 

polícia ideológica do INL. 

 

O livro é, sem dúvida, a mais poderosa criação do engenho humano. 
A influência que ele exerce, sob todos os pontos de vista, não tem 
contraste. [...] é, portanto, dever do estado, proteger o livro [...] 
vigiando no sentido de que ele seja, não instrumento do mal, mas 
sempre o inspirador dos grandes sentimentos e das nobres causas 
humanas (CAPANEMA, 1937 apud ARAÚJO, 2002, p. 31, grifo do 
autor).  

 
 

 O Serviço Nacional de Bibliotecas (SNB) foi criado pelo Ministério da 

Educação (MEC) por meio do decreto nº 51.223, no dia 22 de agosto de 1961. O 

SBN foi constituído com os seguintes objetivos: 

 

a) Incentivar as diferentes formas de intercâmbios bibliográficos entre 
as bibliotecas do País; 
b) Estimular a criação de bibliotecas públicas e, especialmente de 
sistemas regionais e bibliotecas; 
c) Colaborar na manutenção dos sistemas regionais de bibliotecas; 
d) Promover o estabelecimento de uma rede de informações 
bibliográficas que sirva a todo o Territorial Nacional. (BRASIL, 1961, 
p.1) 

 
 

O SNB foi organizado na forma de setores, como descrito a seguir: a) Setor 

Catálogo Coletivo Nacional; b) Setor de Intercâmbio de Catalogação; c) Setor de 

Assistência Técnica e c) Setor de Biblioteca.  A concomitância do SBN e do INL 

pode ser considerada como evidência da dualidade de concepções vigentes acerca 

da produção e do acesso à informação naquele período. De um lado havia o SBN 

voltado para a política das Bibliotecas públicas e do outro o INL voltado para a 

política do livro. Vigorou a política do livro e “[...] a biblioteca pública seguiu 

consolidando sua função de simples armazenadora de livros para a leitura, e 
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trabalhando isolada de seu meio ambiente e das suas congêneres” (OLIVEIRA, 

1994, p. 81). 

 Em consonância com as necessidades de expansão da indústria do livro, em 

meio à consolidação da ditadura militar no Brasil, muitas bibliotecas públicas foram 

criadas. Após o AI-5 (O Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968), em 

1969, todas as editoras e gráficas do Brasil foram obrigadas a enviar para o INL um 

exemplar de cada edição de livros, partituras musicais, jornais, revistas, plaquetas, 

folhetos e toda reimpressão e novas edições de obras estrangeiras. O acervo das 

bibliotecas públicas, como esperado para o contexto da época, era pré-selecionado 

por uma comissão do INL que decidia sobre a “[...] relevância cultural dos textos 

para as comunidades.” (OLIVEIRA, 1994, p.91). O fato é que o INL promoveu a 

expansão da indústria do livro e a distribuição de livros, mas não contribuiu com o 

desenvolvimento da biblioteca publica brasileira.  

 De acordo com Caldas e Tálamo (2005) foi no ano de 1987 que o INL e a 

Biblioteca Nacional passaram a integrar a Fundação Nacional Pró-Leitura (FNPL)2. A 

FNLP, com vigência de apenas três anos, foi à primeira instituição governamental a 

ser criada com o objetivo de promoção da leitura, como descrito a seguir: 

 

I - promover o desenvolvimento da produção e da difusão do livro;  
II - estimular a publicação de obras de interesse cultural, a criação 
literária e a instituição de bibliotecas;  
III - difundir e estimular o hábito da leitura; 
IV - manter e incentivar cursos de biblioteconomia, de técnicas de 
encadernações e proteção de livros e demais tecnologias de 
reprodução e arquivamento de sons e imagens;  
V - receber o Depósito Legal, disciplinado pelo Decreto Legislativo nº 
1.825, de 20 de dezembro de 1907; 
VI - promover a captação, a preservação e a difusão da produção 
bibliográfica e documental nacional em suas diversas formas. 
(BRASIL, 1987, p. 1) 
 

 
 

Nesse contexto vigorava uma concepção mecanicista da leitura, posto que a 

fundação priorizou a preservação e organização dos livros dentro das bibliotecas 

públicas em detrimento da promoção da leitura. Em 1990, no governo Collor de 

 
2A lei 7. 624, de 05 de novembro de 2004, autoriza a instituição de fundações e dá outras 
providências relativas a Fundação Nacional Pró-Leitura; Fundação Nacional de Artes Cênicas - 
Fundacen; Fundação do Cinema Brasileiro - FCB. Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 - 
6/11/1987, Página 18413. 



25 

 

Melo, o acervo da fundação, suas competências, receitas e dotações orçamentárias 

são transferidas para a BN.  

 O decreto Presidencial n° 520, de 13 de maio de 1992, instituiu o Sistema 

Nacional de Biblioteca Pública (SNBP), com o objetivo de “[...] favorecer a formação 

do hábito de leitura e estimular a comunidade ao acompanhamento do 

desenvolvimento sociocultural do País." (BRASIL, 1992, p. 1). 

 Há também a criação do Programa Nacional de Incentivo à Leitura 

(PROLER), Decreto Presidencial nº 519, de 13 de maio de 1992, com o objetivo de 

promover o hábito da leitura; estruturar uma rede de projetos para consolidar o 

acesso, o uso dos livros, e a dinamização das salas de leitura.  

 O sancionamento da Política Nacional do livro, Lei nº 101.753, de 30 de 

outubro de 2003, visa "assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e 

uso do livro." (BRASIL, 2003, p.1). Em 2011, o governo da Bahia, sob o Decreto nº 

13.394, de 31 de outubro de 2011, institui o Plano Estadual do Livro e Leitura (PELL) 

que reunia, 

 

[...] as Secretarias de Cultura e de Educação em um conjunto de 
estratégias permanentes de planejamento, apoio, articulação e 
referência para a execução de ações voltadas para o fomento da 
leitura no Estado da Bahia. O Plano, que visa melhorar a realidade 
da leitura e do livro no Estado foi formulado e desenvolvido de 
acordo com as realidades em que atua para um intervalo de tempo 
de dez anos, devendo ser avaliado a cada três anos. (BAHIA, 2013, 
p. 20). 
 

 
Na Bahia os principais pressupostos estabelecidos por esse decreto para 

delinear o contexto em que se insere essa Política de Estado foram: 

 

Eixos principais que orientam e organizam o Plano Nacional do Livro 
e Leitura - PNLL:  
Democratização do acesso;  
Fomento à leitura e à formação de mediadores;  
Valorização do livro e comunicação;  
Desenvolvimento da economia do livro.  
Contribuições decorrentes da atuação do Programa Nacional de 
Incentivo à Leitura - (PROLER).  
Dados levantados através da Secretaria de Educação, Secretaria da 
Cultura, Secretarias Municipais de Educação e Cultura;  
Posição conceitual em relação à leitura e ao livro a partir de fatores 
qualitativos e quantitativos identificados pela UNESCO. (BAHIA, 
2013, p. 20). 
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 Pode-se afirmar que, para além da promulgação de leis e da implantação de 

planos, programas e projetos, as políticas de incentivo à leitura e acesso ao livro em 

bibliotecas públicas concretizam-se por meio da aquisição de acervo literário. A 

implementação de processos de promoção à cultura e à informação ainda 

escasseiam.  Neste sentido, esta investigação coaduna a perspectiva de Suaiden 

(1995, p.19-20) ao afirmar que 

 

[A biblioteca pública] [...] tem por objetivo primordial preservar e 
difundir o conhecimento, principalmente no que se refere á cultura 
local. E dentre todos os tipos de bibliotecas é a única que possui 
realmente características de uma instituição social, tanto pela 
amplitude de seu campo de ação como pela diversificação de seus 
usuários. É um centro de educação permanente.  

 
 

 É essencial a instalação de uma biblioteca pública em lugares centrais que 

atraiam a comunidade as suas dependências; o ambiente da biblioteca deve ser 

organizado visando à necessidade informacional das pessoas que vivem no seu 

entorno, assim o usuário se identificará com os materiais ali existentes. Cabe 

também à instituição promover atividades e serviços que possibilite o acesso da 

população o acervo, fazendo que a mesma se sinta pertencente àquele ambiente de 

conhecimento. Contudo, Milanesi (2003, p. 70) ressalta, 

 

[que algumas bibliotecas públicas estão aquém desse pensamento, 
já que elas são] o setor mais frequente identificado como cultura e 
núcleo inicial de uma diversificação essencial e estão alojadas em 
locais insólitos: nos prédios de propriedades públicas podendo estar 
abrigando, além da biblioteca, a câmara de vereadores, os serviços 
de merenda escolar, o alistamento militar entre outros serviços.  

 

 
 A frequência dos espaços de uma biblioteca pública está, no país, também 

relacionada à superação da crença de que este é um lócus destinado a poucos. A 

história elitista e excludente do acesso à informação no Brasil é recente e o 

processo de democratização vivido não foi suficiente para a reconstrução da relação 

com o saber por parte da população. Assim, esse trabalho coaduna Brettas (2010, p. 

102) ao afirmar que as bibliotecas “[...] através dos próprios serviços prestados, 

pode também promover mudanças das mentalidades de seu público usuário.” 

 Perante a problemática enfrentada pelas bibliotecas públicas no Brasil, 

nascem às bibliotecas comunitárias que estão diretamente relacionadas ao descaso 
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histórico do Estado no que tange as políticas do livro, da leitura e das bibliotecas e à 

desigualdade no fornecimento dos equipamentos culturais. Indivíduos e grupos 

comunitários de áreas periféricas e rurais privadas de bibliotecas públicas e 

escolares, apoiados ou não por instituições, escolheram a defesa da democratização 

do acesso à leitura e à escrita como suas causas. 

 Entendendo que a biblioteca pública é mantida pelo poder publico, entretanto, 

existe outra modalidade de biblioteca, que é a biblioteca comunitária, que tem a 

mesma natura de atender o público em geral, portanto segue os mesmos 

parâmetros do manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO que trabalha com a democratização da leitura, que é 

a biblioteca comunitária e que nessa pesquisa buscou-se ler acerca das bibliotecas 

comunitárias, que será apresento na próxima subseção. 

 

2.2 BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS: TECENDO LAÇOS E GARANTINDO 
DIREITOS 

 
 As bibliotecas públicas surgiram para promover a educação e o acesso à 

informação.  A sua função no Brasil sempre esteve atrelada à educação: à medida 

que a sociedade evoluía, as bibliotecas modificavam-se, passando a ampliar suas 

atividades, a fim de atender à demanda do público que a frequentava, tornando-se 

não só um organismo educacional, como social e cultural. 

 Desse modo, quando se fala em biblioteca pública imagina-se um ambiente 

disponível a todos, onde as pessoas podem acessar sem restrição e discriminação 

as informações que ali se encontram. Porém, fica evidente que nem todos têm esse 

privilégio, já que existem grupos de determinada classe social que não frequenta à 

biblioteca e não estão inseridas a este sistema fundamental para o crescimento 

intelectual e cultural do sujeito.  

 Entretanto, a necessidade de informação depende da situação social ao qual 

a pessoa está inserida, sua interação com os outros e sua necessidade específica 

que o estimula a construção do seu comportamento informacional. Toda biblioteca 

possui características peculiares que se adéquam a sua realidade e ao seu lugar de 

atuação. Segundo Jesus (2007, p. 2-3) as bibliotecas comunitárias não seriam 

diferentes, pois são: 
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Instituições voltadas para disseminar informação e cultura em locais 
de carência econômica. Na chamada sociedade da informação, 
ainda existem pessoas desinformadas, não pela opção de não 
quererem fazer parte desse processo, mas porque se veem privadas 
do direito de participação. Isso se deve ao fato de que a informação 
só está acessível a quem pode pagar por ela, pois a informação está 
contida em suportes informacionais como: Internet, livros, revistas, 
etc., cujo valor ultrapassa o poder aquisitivo de grande parcela da 
população. 

 
 

 A sociedade atualmente vem se tornando cada vez mais dependente de 

informação, porém ela não tem chegado de forma eficiente e eficaz em alguns 

espaços, onde as condições educacionais e culturais são mais difíceis, 

principalmente daqueles mais carentes. Deste modo, a falta de políticas 

governamentais voltadas para a leitura em bibliotecas comunitárias é um dos 

principais motivos da implantação de espaços de leituras ou bibliotecas comunitárias 

em regiões menos favorecidas, a exemplo das periferias dos grandes centros 

urbanos. 

 O fato de estar vivendo na intitulada “sociedade da informação” não invalida 

os problemas sucedidos da exclusão social. Pelo contrário, abalizam o papel do 

cidadão na sua comunidade, pois o acesso à informação está ligado à aquisição de 

recursos como livros, internet, revistas e outros suportes, o que faz com que muitos 

indivíduos sejam suprimidos da sociedade da informação, da cultura e educação. 

 Promover o acesso à leitura é um fator de extrema importância para o 

prestígio da biblioteca como instrumento de ressocialização do sujeito. A 

necessidade de realizar hábito de ler constantemente é fundamental nas bibliotecas 

e por esse motivo é necessário que a mesma esteja adequada para atrair as 

pessoas aos livros. Perroti (1990, p. 70) afirma que “O objetivo principal da biblioteca 

deve de ser o de incentivar a leitura recreativa, propiciar condições para o 

desenvolvimento para o hábito de leitura e oferecer atrativos para incentivar o uso 

do livro e da biblioteca.” 

 A partir desta perspectiva surgem as bibliotecas comunitárias, sendo criação 

espontânea da população local ou a partir de um projeto social, individual ou 

coletivo, com a missão de levar leitura e informação  às pessoas que vivem em 

regiões marginalizadas. As bibliotecas comunitárias surgem a partir da carência de 

um espaço de leitura, compartilhamento e difusão democrática de informações e 
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leitura, apresentando particularidades e adaptações de acordo com o cotidiano e as 

necessidades dos usuários. De acordo com Machado e Vergueiro (2010b, p. 6),  

 

[as] bibliotecas [comunitárias são] criadas efetivamente pela e não 
para a comunidade, como resultado de uma ação cultural; a 
perspectiva comum do grupo em torno do combate à exclusão 
informacional como forma de luta pela igualdade e justiça social; o 
processo de articulação local e o forte vínculo com a comunidade; a 
referência espacial: estão, em geral, localizadas em regiões 
periféricas; e, o fato de não serem instituições governamentais, ou 
com vinculação direta aos Municípios, Estados ou Federação.    

 
 
 Nesse sentido, qual é o verdadeiro papel que a biblioteca comunitária exerce 

no processo da inclusão/integração social no Brasil? Para Prado (2010, p.144) a 

resposta a essa questão é a seguinte: “O sentido do discurso contemporâneo da 

inclusão social apresenta a mesma face do sentido do discurso dominante do 

passado cujo fato social em condições impossíveis de decifrá-lo, era o sentido do 

tradicional discurso sobre a marginalidade social.” 

 A discussão acerca das bibliotecas comunitárias não é recente, ela começou 

a surgir de fato no cenário nacional a partir do VII ENANCIB realizado em Marília- 

SP, em 2006. Foi a partir desse evento que se deu início a elaboração de vários 

trabalhos voltados para essa temática. Prado (2010, p. 145) afirma que, 

 

Considera as bibliotecas comunitárias território de memória, que atua 
como um sujeito ativo que desempenha um papel fundamental como 
espaço ideal de leitura, educação, organização social, cidadania, 
desenvolvimento sustentável, transferência da informação, 
linguística/dialogismo etc., e não como um organismo voltado aos 
interesses exclusivos de quem a dirige. Porque se ela for apenas um 
espaço fechado, deixa de ser uma biblioteca comunitária e as suas 
funções tornam-se as de uma biblioteca privada cujo dono (mesmo 
que a gestão seja compartilhada com outras pessoas) a gere de 
acordo com os seus interesses pessoais e/ ou do grupo ao qual 
pertence. 

 

 Sendo a biblioteca comunitária um princípio autônomo, flexível e de 

articulação local, sua finalidade é agir como fonte de ações transformadoras da vida 

dos indivíduos que estão à margem da sociedade. Constituem-se verdadeiras 

mediadoras do saber, podendo se transformar em espaços estratégicos para a 

implantação de políticas públicas de integração social e cultural. Em sua função 
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social, as bibliotecas comunitárias exercem um papel fundamental na formação 

educacional e cultural dos sujeitos que vivem em comunidades carentes. 

 
Se ela é concebida, porém, como instância não apenas física, mas 
simbólica, de interações e convivências, construídas e geridas pelas 
comunidades, em que se encontra inserida, tal instituição remete a 
questões das mais atuais no discurso sobre democratização e 
acesso ao conhecimento e às mediações informacionais e 
comunicacionais, no âmbito das dinâmicas sociais locais. 
(CAVALCANTE; FEITOSA, 2011, p. 122). 
 

 
 As bibliotecas comunitárias estão geralmente situadas em bairros periféricos, 

sendo notórios alguns fatores que dificultam o seu desenvolvimento, como falta de 

políticas públicas que lhes deem subsídios para continuarem exercendo o papel, que 

deveria ser atribuição do governo, de incentivar e implantar equipamentos culturais 

voltados para aprimorar a formação dos cidadãos. 

 Entretanto, vale ressaltar que além da omissão das instituições 

governamentais, no que se refere às bibliotecas comunitárias existe outro fator que 

também as colocam fora do foco no que tange a literatura cientifica, Bastos, Almeida 

e Romão (2011, p.87) afirmam que, 

 

A atenção que é dispensada [às bibliotecas comunitárias] dentro do 
espaço midiático não é observada na literatura científica da Ciência 
da Informação, área que por excelência deveria fomentar um espaço 
de discussão, permitir uma fecundidade de ideias acerca dessas 
instituições. 

 
 

 Para Almeida e Machado (2006) os ambientes que convencionamos a chamar 

de “bibliotecas comunitárias” é ainda pouco estudadas nas universidades, dada a 

sua pouca relevância no panorama sociocultural do país.  

 

A expressão ‘biblioteca comunitária’ já é por si só, uma questão a ser 
discutida, pois lida com um conceito – o conceito de comunidade – 
que sofreu grandes transformações a partir dos anos 90. O senso 
comum de que o que caracteriza uma biblioteca comunitária é ser 
uma iniciativa dos membros da comunidade, que tem como público-
alvo a mesma comunidade que a mantém, não dá mais conta de 
todas as formas de ação comunitária que estão se desenvolvendo 
atualmente. (ALMEIDA; MACHADO, 2006, p. 2). 
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 Com compromisso solidário essas instituições levam leitura e informação às 

pessoas que vivem em regiões periféricas, com o objetivo de suprir uma carência 

social deixada pelas bibliotecas públicas e escolares, motivando a sociedade a 

procurar soluções para os problemas de ordem social, como o acesso a informação.  

 As bibliotecas comunitárias surgiram para contribuir com o direito dos 

cidadãos a uma educação de qualidade e continuada, sem restrição ao acesso à 

informação, à leitura e ao livro, já que atualmente essa é uma deficiência 

educacional e cultural vivida pela maioria dos brasileiros. Pereira, Coutinho e Silva, 

(2016, p. 195) entendem as bibliotecas comunitárias como: 

 

[...] espaços de integração comunitária, informação, lazer, 
aprendizado e memória criada prioritariamente em comunidades com 
baixo nível socioeconômico e com pouco ou nenhum acesso a 
instituições culturais. Isso deve se efetivar de forma que a 
comunidade local tenha autonomia na gestão dos espaços e na 
definição das políticas, mas com acesso a recursos e apoio técnicos 
públicos [...] 

 
 

 Dessa forma, as bibliotecas comunitárias caracterizam-se por nascerem da 

vontade, necessidade e trabalho de uma comunidade. São constituídas a partir do 

esforço de pessoas que lutam juntas, tendo como principal objetivo realizar um 

trabalho baseado na proposta de transformar a realidade vigente, na qual muitos 

indivíduos têm dificuldades no que se refere ao acesso à informação. 

 A criação das bibliotecas comunitárias no país ocorreu a partir do momento 

em que as bibliotecas púbicas se mostraram inexistentes ou ineficazes no 

atendimento das necessidades informacionais dos municípios ou das comunidades 

carentes onde estavam inseridas. Em consequência desses fatores, moradores que 

viviam nessas comunidades sentiram a necessidade de construir espaços que 

pudessem diminuir o distanciamento social de pessoas da localidade ao acesso à 

informação e à leitura. Cavalcante e Feitosa (2011, p.125) ressaltam que,  

 
Uma das principais motivações para a criação de bibliotecas 
comunitárias no País é a inexistência ou a ineficácia das bibliotecas 
públicas nos municípios ou nas comunidades carentes de 
ambiências culturais dos centros urbanos. Esta constatação levou a 
concluir que esses espaços comunitários são frutos das práticas 
sociais e culturais do cotidiano para o enfrentamento da falta de 
acesso à informação e à leitura. 
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 A biblioteca comunitária exerce quase o papel das bibliotecas públicas, 

diferenciando-se desta pelo simples fato de ser mantida pela comunidade à qual 

pertence, enquanto a biblioteca pública tem sua manutenção assegurada pelo 

Estado. 

 Dessa forma, pode-se entender que a biblioteca comunitária, sendo um 

projeto popular, está vinculada a grupos de pessoas com objetivos comuns, que 

possuem os mesmos problemas e a mesma cultura. Esse grupo está ligado à 

biblioteca por meio de práticas sociais que interferem na realidade da comunidade, 

contribuindo assim para sua transformação. A implantação de bibliotecas 

comunitárias visa minimizar as diferenças culturais, educacionais dos indivíduos da 

comunidade. Conforme Machado e Vergueiro (2010a, p. 242), [essas 

transformações], “Apontam para um progressivo aumento de projetos de 

desenvolvimento social nas mais diversas áreas e a consequente preocupação e 

conscientização da sociedade com relação ao acesso à informação como forma de 

transformação.” 

 As bibliotecas comunitárias também atuam como instrumentos de 

preservação e disseminação do registro do povo e para o povo. Elas devem ser um 

ambiente informacional de todos aqueles que necessitam de informação e não 

somente das pessoas em condições desfavoráveis e que são impossibilitadas fazer 

aquisição de livros por meio de compra. A partir dessa afirmação, a biblioteca 

comunitária configura-se como poderoso equipamento para promoção de ações 

transformadoras que trarão benefícios à sociedade, pois construir bibliotecas é 

construir relações que possibilitarão a discussão sobre o ser cidadão.  

 A biblioteca comunitária é um local que promove a democracia do acesso à 

informação de maneira a despertar o prazer pela leitura, e proporcionar um 

melhoramento na educação da comunidade. De acordo com Milanesi (1983, p. 98). 

“[...] dentro de uma biblioteca o usuário circulará pelo tempo e espaço, aproximando-

se da forma mais completa possível do patrimônio cultural da humanidade. E poderá 

fazer isso movido por um interesse específico ou pelo simples prazer do 

conhecimento [...]” 

 Democratizar a informação é também levar a leitura aos locais de carência 

culturais e educacionais, pois sem dúvida, esta é uma ação que surtirá efeitos 

positivos, despertando na população interesse por ela.  
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 No entanto, as bibliotecas não surgem de qualquer forma, elas devem ser 

munidas de acervo bibliográfico e documental, considerando a cultura e os costumes 

da comunidade em que estão inseridas, possibilitando ao usuário o livre e gratuito 

acesso à informação. Segundo Jesus (2007, p. 3). 

 

Elas nascem porque a população procura alguma forma de 
transformar seu espaço, locais, quase sempre, marcados pela 
violência, pelo desemprego, pela precariedade nos serviços de 
saúde, deficiência no sistema educacional e descaso das 
autoridades em promover programas de incentivo à cultura e ao 
lazer.  

 
 

 Nesse cenário, as bibliotecas comunitárias surgem como uma reivindicação 

ao direito de acesso à informação, à cultura, à educação e a serviços públicos em 

geral, oferecendo à comunidade condições de superar as adversidades do dia-a-dia. 

 Para Machado e Vergueiro existem dois motivos para a criação das 

bibliotecas comunitárias: 

 
A carência de bibliotecas públicas escolares do país, advindas da 
histórica incapacidade do Estado de formular e implementar políticas 
públicas para a área. A mobilização da sociedade, no sentido de 
enfrentar as dificuldades de acessos à leitura, informação e ao livro 
(pode ser considerada decorrência do primeiro). (MACHADO; 
VERGUEIRO, 2010, p. 248). 

 
 

 Desse modo, quando o papel do estado é invisível, é no compartilhamento 

das dificuldades que moradores de comunidades encontram maneiras de superar 

carências políticas e informacionais. Portanto, cabe aos habitantes das comunidades 

periféricas unirem forças para potencializar recursos educacionais, culturais, 

aptidões e capacidade criadora, a fim de contribuir para diminuir a distância que os 

separa do direito à educação e cultura, municiando-os assim com condições hábeis 

à realização de conquistas, com vista a uma vida com mais qualidade e bem-estar.  

De acordo com Cavalcante e Feitosa (2011, p. 124), 

 
 

É na valorização dos aspectos locais como: identidades, 
enraizamento, sentimento de pertença, permanência nos lugares e 
capacidade de organizar as próprias riquezas [poderão possibilitar] a 
construção de estratégias de desenvolvimento, legitimado por 
trajetórias situadas no cotidiano e no reconhecimento das 
potencialidades e valores locais. 
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 Portanto, o investimento em cultura e educação é essencial para o 

desenvolvimento humano sustentável, pois possibilitará o compartilhamento de 

conhecimento, que promoverá o rompimento das fronteiras das desigualdades 

sociais e fortalecerá as ações de inclusão informacional, que tantos benefícios 

podem proporcionar às camadas sociais periféricas. 

 As bibliotecas comunitárias são diferentes das bibliotecas públicas porque são 

instituição que nascem da ação coletiva ou individual legítima dos moradores da 

comunidade, a partir de diálogos, observações, necessidades e negociações. Em 

contrapartida, as bibliotecas públicas são construídas pelo governo, não permitindo 

a participação da comunidade na delimitação dos seus objetivos e estruturas. 

 

Quadro 1 - Comparativo entre Biblioteca Pública e Biblioteca Comunitária 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS BIBLIOTECAS 
COMUNITÁRIAS 

Fundamentação Projeto 
 

Projeto técnico Projeto político social 

Legitimidade 
 

Dada pelas leis Dada pelo grupo 

Estrutura Vinculada a órgão-
governamental 

Vinculada a um grupo de 
pessoas, podendo ou não ser 

parceira, ou ter apoio de 
órgão público e privado. 

Hierarquia Rígida- altamente 
hierarquizada 

 

Mínima – Flexível 

Equipe Interna - 
Constituição 

Funcionários da 
administração pública 

alocados no equipamento 
independente do seu vínculo 

local 

Membro da comunidade 

Equipe Interna - Postura Dependência 
 

Autonomia 

Fonte: (MACHADO, 2008, p. 64, apud COSTA, 2011, p. 57) 

 

Outro ponto que deve ser ressaltado acerca das bibliotecas públicas e 

comunitárias é que ambas se desenvolvem em torno dos grandes centros urbanos, 

marcados pela contradição, visto que de um lado tem-se uma sociedade bem 

servida no contexto informacional e comunicacional e, do outro, pessoas convivendo 
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com alto índice de pobreza, desigualdades sociais, educacionais e deficiência de 

leitura.  

 Conforme Cavalcante e Feitosa (2011) são evidentes que a educação e a 

cultura representam fatores preponderantes para transformar as condições 

humanas. As bibliotecas comunitárias, por se situarem em localidades periféricas, e 

por conhecerem de perto a situação da comunidade, tentam pôr em evidência os 

aspectos locais como: valorização da identidade e cultura, resgate da memória local, 

cidadania, sentimento de pertencimento local. 

 Desse modo, é fundamental a interação entre biblioteca e moradores para 

que percebam a importância da biblioteca para a comunidade e se conscientizem de 

que a mesma pertence a todos e representa a riqueza cultural de modo coletivo e 

dinâmico.  

 A democratização do acesso à informação permite que indivíduo valorize a 

sua identidade e exerça seu papel como cidadão, reivindicando direitos que são 

desconhecidos por muitos. A comunidade, quando inserida no processo 

informacional, passa a ser incorporada a todas as ações que virão a ser implantadas 

na localidade, e isso possibilitará a construção do ser cidadão, do morar, do 

conviver, do fazer, do imaginar.   

 As bibliotecas comunitárias têm o poder de transformar a realidade de 

comunidades, portanto estas unidades precisam ser referências na transmissão da 

informação, disponibilização, acesso e disseminação em todos os aspectos, desde a 

informação utilitária até mesmo a científica, desenvolvendo a informação qualificada 

entre os usuários. 

 Assim sendo, a biblioteca comunitária é fundamental para promoção da 

cultura, educação e da leitura, pois ao interagir diretamente com a comunidade, 

poderá desenvolver mecanismos que contribuirão para a melhoria dos cidadãos. De 

acordo com Jara (1999 apud PEREIRA, 2011, p. 208), “[...] o futuro da sociedade 

local passa a ser entendido como um fruto sadio, que se cultiva pela participação, 

envolvimento, solidariedade, informação e ação de atores sociais.” 

 Conforme Mandella (2010, p. 49) as atividades desenvolvidas pelas 

bibliotecas comunitárias são provenientes da organização local, que disponibiliza: 

 
 Espaço no entorno da comunidade para a organização, 
armazenamento e disseminação dos materiais de informação, leitura 
e cultura para a população, sendo, então, incrementada com outros 
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projetos de incentivo a leitura, como narração de histórias, saraus 
literários, apoio pedagógico e palestras com autores de livros. Dessa 
forma, as bibliotecas comunitárias se caracterizam como espaços 
indissociáveis do processo de inclusão e formação do cidadão leitor, 
ultrapassando a aquisição de informação e criando oportunidades 
para sua apropriação e ressignificação. 

 
  

 Não obstante, um dos mecanismos preponderantes para biblioteca 

comunitária se firme na comunidade é a leitura, porque ela encontra numa relação 

íntima do indivíduo e com as associações que ele faz com a ação de ler. Portanto, a 

leitura envolve não somente o decifrar dos códigos linguísticos, mas também a 

conexão do texto lido com a vivência do leitor, para que isto tenha sentido. 

 Dessa forma, analisada na literatura a temáticas acima estudadas acerca das 

bibliotecas públicas e das bibliotecas comunitárias, passou-se a visitar na bibliografia 

especializada assuntos que tratassem da questão da leitura e da importância da 

mesma no processo da democratização e a emancipação do sujeito social, como 

será apresentado a seguir. 

 

2.3 A LEITURA PARA INCLUSÃO E PELA INFORMAÇÃO DO SUJEITO SOCIAL 

 

 A busca pela informação e pelo conhecimento é refletida na tentativa de 

inclusão social daqueles que de alguma forma não têm acesso a ele. A construção 

de leitores autônomos, ou leitores críticos é o real desafio deste século, porque, na 

medida em que os cidadãos constroem o conhecimento através da leitura, tornam-

se capazes de exercer a cidadania.  

A leitura possibilita ao sujeito uma compreensão de mundo que são 

características essenciais e singulares para o homem eleve sua capacidade 

simbólica e de interação com outra palavra de mediação marcada no contexto 

social.  

Os mecanismos de produção e difusão da literatura - tipografias, bibliotecas e 

livrarias no Brasil no século XIX - no Rio de Janeiro, sede do governo monárquico, 

são um marco para o desenvolvimento dos hábitos de leitura e a formação do leitor. 

Conforme Lajolo e Zilberman (2009) a difusão da literatura fez com que os escritores 

tivessem maior comprometimento com os seus leitores. Com o uso dos recursos 

estilísticos em suas obras, dialogavam e antecipavam as reações do leitor. Esses 

expedientes evidenciam a preocupação do autor em estabelecer contato com o seu 
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leitor; assim eles preparavam os primeiros leitores brasileiros para o mundo da 

leitura, simulando suas reações. 

No entanto, fatores como o alto índice de analfabetismo, o elevado preço dos 

livros, a escassez de tipografias e a impossibilidade de que os escritores vivessem 

da sua arte fizeram com que o projeto de difusão da leitura e da literatura no Brasil 

não prosperasse. Em decorrência dessa problemática, alguns escritores chegavam 

a vender suas obras de porta em porta à procura de interessados para baratear o 

custo de venda de suas publicações. A precariedade do mercado editorial brasileiro 

era, ao mesmo tempo, causa e consequência da falta de infraestrutura do governo 

para estabelecer diretrizes que fortalecessem o acesso à leitura.  

 O Brasil chegou ao século XXI com um grande déficit nas práticas leitoras e 

os índices mostram que o nível de alfabetizados e o consumo de livros no Brasil são 

ainda muito baixos, em comparação com parâmetros de países mais ricos e 

desenvolvidos, até mesmo continentes em desenvolvimento como América Latina e 

Ásia.    

 Atualmente, os dados da publicação Retratos de Leitura do Brasil (2016) 

apontam para o aumento no índice da população leitora no Brasil. Recentemente, 

este estudo revelou que 56% da população são considerados leitores em 

contraponto aos 50% apontados no estudo anterior. Tais dados evidenciam que os 

resultados alcançados pela educação brasileira nas últimas décadas têm ganhado 

um importante papel no acrescimento das práticas leitoras. 

 Nesse contexto, o Brasil passou abruptamente de um estágio de oralidade 

para a cultura do audiovisual, desde o meado do século XX, quando a indústria 

cultural se fez presente na sociedade brasileira. Isso aconteceu sem que houvesse 

uma efetiva mediação dos livros e materiais de leitura, uma vez que esta nunca 

chegou a alcançar longas faixas da população, restringindo-se a pequenos e 

localizados grupos sociais. De acordo com Rosa e Oddone (2006, p.185), 

 
Transformar o Brasil em um país de leitores não é tarefa fácil, 
sobretudo no contexto da sociedade da informação, os quais novos 
suportes informacionais direcionam as políticas que não apenas para 
as práticas leitoras e para alfabetização cidadã, mas principalmente 
para o domínio das novas tecnologias [...] 
 

 
Essa mudança causou um elevado índice de analfabetismo funcional e 

dificuldades generalizadas para a compreensão da informação escrita. Diante desse 
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contexto, percebe-se a importância que o mediador como facilitador da relação 

leitor, livro e leitura, pois o mesmo possui o papel de intermediar a leitura, uma vez 

que, se encontra em uma situação privilegiada, já que possui nas mãos a 

possibilidade de conduzir o leitor a inúmeras descobertas. Nesse sentido, apropriar-

se da prática da mediação ultrapassa a premissa de somente possibilitar o acesso à 

leitura e à informação, o mediador necessariamente, precisa ser aquele que 

esclarece dúvidas, reduz incertezas e apóie o sujeito a se tornar apto para participar 

no mundo. 

Sendo à leitura um elemento fundamental para a formação de uma sociedade 

consciente é inconcebível que parte da população não tenha acesso a esse 

instrumento tão essencial para melhoria das condições sociais e humanas do 

sujeito. A leitura é um dos meios mais importantes para a consecução de novas 

aprendizagens, possibilitando a construção e o fortalecimento de ideias e ações. 

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) instrumento norteador de apoio 

às práticas pedagógicas, apresenta a seguinte definição para a leitura: 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 
escrita, etc. (BRASIL, 2001, p. 53). 

 

 No Brasil, as pesquisas e as avaliações educacionais apontam para a 

precária formação do público leitor e revelam as imensas dificuldades para o 

sucesso das ações envolvidas na solução do problema. Uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pela população brasileira é o acesso ao livro, pois o baixo 

poder aquisitivo da maior parte da sociedade gera efetivamente um distanciamento 

entre leitores e a leitura.  

Dessa forma, vale ressaltar que a leitura e o acesso às bibliotecas, não é 

apenas uma questão cultural que remonta à história do Brasil desde o período 

colonial, quando a maioria da população era iletrada, mas decorre da falta de 

investimentos em políticas de incentivo à leitura por parte do governo, desde quando 

se pensou na formação de leitores no país. Esse despreparo do Brasil, no que se 

refere à leitura, provocou um distanciamento entre os leitores e os livros, que só veio 
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a agravar com o pouco quantitativo e a má qualidade das bibliotecas públicas e 

escolares no país. 

Na era da informação, a leitura e a escrita são instrumentos decisivos para 

que as pessoas possam desenvolver de maneira plena seu potencial humano e 

possam exercer, de forma completa, a capacidade de expressar a diversidade 

cultural dos povos. Desse modo, elas serão favorecidas com a troca entre culturas e 

elevará o nível educacional no mais alto patamar. Para o PNLL: 

 

O objetivo central da política de estado é de assegurar e 
democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a sociedade, com 
base na compreensão de que a leitura e a escrita são instrumentos 
indispensáveis na época contemporânea para que o ser humano 
possa desenvolver plenamente suas capacidades, seja individual ou 
coletivamente. (BRASIL, 2010, p. 36).  

 

Portanto, na sociedade da informação e do conhecimento, o indivíduo que 

exerce de maneira integral seus direitos de participar efetivamente dessa sociedade, 

melhora em todos os sentidos seu nível educacional e cultural, fortalecendo, assim, 

valores democráticos. 

 É evidente que a educação, a leitura e a cultura representam importantes 

instrumentos para alterar as condições de desenvolvimento humano. A leitura é 

recomendada de forma unânime por autores que estão envolvidos com o tema, pois 

possibilita a formação do sujeito reflexivo e crítico.  

Segundo Cavalcante e Feitosa (2011, p. 125) “[...] a leitura vai além da palavra 

escrita e que está presente nas histórias de vida dos moradores, nas imagens do 

cotidiano, nos textos citadinos, nos sons e movimento produzidos pelas artes do 

viver e do fazer em coletividade.” Mas, para o homem alcançar um alto grau de 

criticidade é preciso que na base dessa construção literária exista um mediador que 

tenha facilitado o acesso à informação. Pois, ler é dar acesso livre a informações 

que podem vir a transformar a vida dos cidadãos que vivem à margem socialmente 

do mundo da leitura.  Conforme Rösing e Bristott (2003, p. 3), 

 

[...] a leitura se constitui num processo neurofisiológico, é porque 
ante de tudo, a leitura é um ato concreto, observável, que recorre a 
uma faculdade definida do ser humano. Ler é anteriormente a 
qualquer análise do conteúdo uma operação mental, de percepção.  
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Assim, a leitura é essencial para formação do indivíduo, pois ela age como 

objeto de transformação, fazendo o leitor vislumbrar horizontes que antes não seria 

possível e sonhar com novas perspectivas que podem vir a mudar sua vida. 

Conforme Cunha (2011, p. 79), 

 

Ler não é apenas decifrar símbolos, mas ressignificar esses símbolos 
dando-lhes sentido para que o leitor entenda a mensagem que o 
texto, ou qualquer forma ou fontes de informação de que se utilize 
lhe transmitir, ou com ele dialogar, tornando-o capaz de encontrar 
seu próprio sentido da mensagem, não obrigatoriamente, a 
significação que o autor propõe.  

 
 

 Logo, é dever do Estado proporcionar o aprendizado da escrita e da leitura, 

como também disponibilizar os instrumentos, estruturas e instituições para a prática 

social de uma leitura em sentido integral. Desse modo, o leitor, por meio de 

conhecimento de mundo e de conhecimento do texto, poderá construir uma nova 

interpretação sobre o que lê, dando significação ao conteúdo. Assim, o 

conhecimento encontrado por meio da leitura possibilitará que o leitor tenha 

consciência de seus direitos e deveres e uma melhor visão de si mesmo.  

Ler abrange vários métodos e competências que vão desde: percepção, 

práticas, cognição, memórias afetivas, relações sociais e linguísticas, 

interdependentes elas formam a base para que o sujeito leitor crie estratégias de 

leitura que estabeleçam conexões e possibilite que o leitor construa significado 

entorno do que leu.  

Nesse sentido, a leitura proporciona o encontro entre leitor e autor via o texto, 

a troca de informações que existe entre o autor, o texto, e o leitor transforma, adapta 

e amplia suas compreensões, as quais exercem um impacto sobre a sua percepção. 

O mundo modifica-se aos olhos do sujeito quando este é transformado. A sua 

posição frente à realidade se altera e esta já não é mais vista como antes, porque a 

nova perspectiva assumida pelo sujeito ampliou sua compreensão da realidade.  

 

 
Ao se expandir a ideia de leitura e movimentando suas práticas para 
dentro e fora da escola, espera-se encontrar esses leitores em seus 
outros espaços, com suas próprias práticas de leitura e de 
produzirem textos. Alcançados esses leitores, pode-se promover a 
interlocução dessas práticas, estabelecendo-se uma compreensão 
entre as diversas formas de ler e da adequação a cada contexto e 
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situação de leitura, realizada por cada indivíduo ou grupo social. 
(SILVA, 2015, p. 58). 

 
 

 A leitura é a base para a formação educacional e social do sujeito, pois 

perpassam pelos mais variados aspectos que vão desde a linguagem, a 

sensibilidade, a emoção, a criticidade e o exercício da reflexão, é um dos elementos 

primordiais para as diversas aprendizagens. A leitura contribui para tornar o 

indivíduo protagonista da própria história, porque a mesma proporciona um vasto 

conhecimento sobre diferentes lugares, levando-o a descobrir culturas e saberes 

diversos sem necessariamente sair do lugar que habita. Desse modo, quando a 

leitura é inserida na vida da criança ainda no processo de alfabetização atribuirá 

novo sentido à realidade, liberará emoções e desenvolverá o prazer e o gosto pela 

leitura, de modo que esta deva fluir livre e naturalmente. De acordo com Marize 

(2010) a leitura de fruição envolve narrativas diversas que vai desde a literatura 

infantil, quadrinhas, contos de fadas, mitos, lendas, fábulas, poemas, parlendas, 

canções, sem desprezar outros gêneros literários como textos teatrais, humorísticos, 

satíricos, diários de viagem e folhetos de cordel. 

A aprendizagem por meio da leitura está intimamente relacionada à prática de 

formação dos jovens e à sua capacitação para as práticas sociais, tais como: a 

atuação política, econômica e cultural, além do convívio em sociedade, seja na 

família, nas relações de trabalho, dentre outros espaços ligados à sua vida. 

 

[...] as práticas de ler, ao fomentar no ser humano o sentimento, a 
compreensão, o julgamento, as capacidades de comparar, escolher e 
discernir, acabam por lhes provocar uma transformação que os faz 
novos homens, capazes de promover atuações sociais diferentes das 
vivenciadas por eles anteriormente. (GONÇALVES, 2014, p. 58). 
 
 

 A verdadeira leitura é aquela que vai além de decodificação; ela proporciona a 

ressignificação do texto à medida que o leitor o ler, é um processo contínuo que leva 

o jovem à reflexão e à análise do que está lendo, pois envolve uma compreensão 

que não se esgota na interpretação da palavra escrita, mas que se antecipa e se 

estende na inteligência humana. Desse modo, transformar a leitura em um momento 

prazeroso para o adolescente desde cedo é ter chave que abrirá as portas do 

conhecimento para a formação do futuro leitor.  
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 Entretanto, é preciso estabelecer uma relação entre o leitor e a leitura por 

meio da mediação de um profissional capacitado que subsidie esse processo, pois a 

base para se conquistar e incentivar o sujeito para o mundo da leitura é ter alguém 

que o auxilie nessa caminhada. O leitor não se forma sozinho, pois na história de 

vida de cada pessoa que gosta de ler se encontra a presença de mediadores que 

contribuíram para que esse leitor se formasse. Segundo Almeida Junior e Bortolin 

(2009, p. 211) o mediador “[...] tem por função propiciar ao leitor o envolvimento com 

o texto em sua completitude e, quando possível, levá-lo a compartilhar o que foi lido 

com outros leitores (professores e colegas).” Os profissionais das bibliotecas e as 

atividades promovidas neste espaço são mediadores da criação de vínculos entre os 

textos e o jovem. 

 O prazer envolvido no ato de ler e nos processos da leitura não está 

relacionado apenas aos modelos teóricos que são preestabelecidos pelas 

instituições de ensino. A leitura literária, que se produz para além dos muros da 

escola, tem como entusiasmo o deleite que propicia aos seus leitores. As bibliotecas 

são espaços para o exercício da leitura literária e, portanto, uma agência da 

formação de leitores. 

 

A leitura se diz literária quando a ação do leitor constitui 
predominantemente uma prática cultural de natureza artística, 
estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa. O gosto da 
leitura acompanha seu desenvolvimento, sem que outros objetivos 
sejam vivenciados como mais importantes, embora possam também 
existir. O pacto entre leitor e texto inclui, necessariamente, a 
dimensão imaginária, em que se destaca a linguagem como foco de 
atenção, pois através dela se inventam outros mundos, em que 
nascem seres diversos, com suas ações, pensamentos, emoções. 
[...] a mediação docente que não reprima, mas incite a imaginação de 
cada aluno no pacto com o texto, constitui um componente essencial 
do processo escolarizado de leitura literária (PAULINO, 2014, p. 177-
178).  

 

 Dentro do processo da leitura, existem diversos textos literários com 

finalidades diferentes, inclusive nas escolas e nas bibliotecas que possibilitam a 

formação de leitores que é, sem dúvida, aquele que mais tem perdurado, haja vista 

que o processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda os diversos textos 

que se propõe a ler. Segundo Silva, Alves e Sampaio ([20-?], p.3) “[...] a leitura em si 

é um processo interno que deve ser ensinado [...]” Ler é um procedimento, que 



43 

 

permite que o leitor jovem tenha acesso ao domínio das técnicas de leitura por meio 

da exercitação compreensiva do ator de ler.  

 Logo, a leitura é uma atividade de assimilação de conhecimento, e de 

compreensão para o leitor, pois é através dela que passa a identificar e decifrar a 

escrita. Nessa perspectiva, é necessário que a leitura se torne significativa para o 

leitor. “A leitura é vista como processo de compreensão abrangente, que envolve 

componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, assim como culturais, 

econômicos e políticos.” (SILVA; ALVES; SAMPAIO, [20-?], p. 43). 

Ler é fazer conexões, é dar suporte para formação de diálogo entre os 

sujeitos históricos. A leitura literária, em especial, desenvolve competências para 

compreender um texto como manifestação de um ponto de vista autoral, assumido a 

partir de determinado contexto histórico. Nesse sentido, ler literatura sempre supõe 

uma atitude responsiva, constituída de reações ao texto por meio de novas ações, 

de linguagem verbal ou não, que caracterizem recepção ativa do leitor. Conforme 

Paulino (2014, p. 178) a leitura “[...] requer liberdade, cujo único limite é o respeito 

pela leitura do outro, que pode apresentar suas singularidades.” 

Dessa forma, os mediadores surgem por meio das experiências com a leitura 

e pela diversidade de obras lidas através da socialização de obras literárias. O 

mediador da leitura que através de atividades programadas ou não, tem a 

possibilidade de despertar o gosto pela leitura que todos têm dentro de si. Pois, 

ninguém nasce leitor, assim como aprendemos a falar, caminhar, escrever, ler, 

também nos tornarmos leitores e o mediador vem para facilitar esse processo. 

 

2.3.1 Políticas públicas para um país de leitores: um olhar para as bibliotecas  
comunitárias 

 

Uma política pública é o fruto da reflexão de diferentes esferas da sociedade 

e, ao mesmo tempo, uma proposta de solução para uma situação existente. Para 

Goldin (2003, p.163) “[...] uma política pública permite garantir que os problemas não 

serão crônicos e idênticos aos que sempre existiram.” 

As práticas de leitura e o seu fomento são um problema na sociedade 

brasileira. Neste sentido, a leitura pode ser abordada por meio de uma política 

pública. A leitura como prática sociocultural deve estar inserida em um contexto 
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maior das ações sociais e culturais. Deste modo, uma política pública voltada para a 

leitura deve ir além do âmbito escolar.  

A formação de profissionais voltados para a prática leitora é condição básica 

para a efetivação de uma política que desenvolva os leitores para além no âmbito da 

escola. Portanto, propõe-se que o profissional possua competência leitora, 

competência em informação e na geração do conhecimento que lhes permitam a 

produção e o compartilhamento de sentidos e um nível de apreço ao saber que 

mobiliza a outros, no caso, os leitores, em busca das sutilezas e entrelinhas dos 

textos. De acordo com Berenblum e Paiva (2006, p. 28): 

 

Os caminhos da formação continuada necessitam de formulações 
permanentes e integradas às propostas pedagógicas dos sistemas, 
pensadas plurianualmente, perdendo a marca episódica que tem sido 
sua face mais conhecida. Do mesmo modo, exige direcionar 
programas de formação para além de professores, alcançando 
agentes e responsáveis por bibliotecas, bibliotecários, onde houver, e 
gestores. 

 

Nesta perspectiva, pode-se apontar a criação de programas voltados para as 

práticas leitoras, a exemplo do Pró-Leitura, em 1992. Criado por iniciativa da 

Secretaria de Educação Básica/MEC em parceria com as secretarias de Educação 

dos estados, universidades e a Embaixada da França, o projeto promove a formação 

continuada ao professor. Por oportunizar a discussão teórica e a ampliação do 

repertório de vivências de leitura e escrita, além de constituir estratégias de reflexão 

e de intervenção nas práticas pedagógicas, o Pró-Leitura promove a formação de 

um leitor para a fruição. 

 O Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL teve um longo caminho até a sua 

promulgação. Inicialmente foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 1.442, 

de 10 de agosto de 2006, pelos ministros da Cultura e da Educação; em 1º de 

setembro de 2011, foi instituído por meio do decreto nº 7.559, firmado pela 

presidenta Dilma Rousseff, estabelecendo suas diretrizes. O PNLL é uma política 

pública voltada à leitura e ao livro no Brasil e, em particular, à biblioteca e à 

formação de mediadores. Esse decreto institui as seguintes normas: 

 
Formar leitores, buscando, de maneira continuada, substantivo aumento do 
índice nacional de leitura (número de livros lidos por habitantes/ano) em 
todas as faixas etárias e do nível qualitativo das leituras realizadas; 
Implantação, modernização e qualificação de acervos, equipamentos e 
instalação de bibliotecas de acesso público nos municípios brasileiros; 
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Fomentar a formação de mediadores e agentes de leitura; 
Incentivar programas de bolsas de criação, formação, intercâmbio, pesquisa 
e residências literárias; 
Realização bienal de pesquisa nacional sobre leitura; 
Implementação e fomento de núcleos voltados a pesquisas, estudos e 
indicadores nas áreas da leitura e do livro em universidades e outros 
centros; 
Concessão de prêmio anual de reconhecimento a projetos e ações de 
fomento e estímulo às práticas sociais de leitura; 
Expansão permanente do número de salas de leitura e ambientes 
diversificados voltados à leitura; 
Identificação e cadastro contínuos das ações de fomento à leitura em curso 
no país; 
Identificação e cadastro contínuos dos pontos de vendas de livros e outros 
materiais impressos não periódicos; 
Elevação significativa do índice de empréstimos de livro em biblioteca 
(sobre o total de livros lidos no país); 
Aumento do número de títulos editados e exemplares impressos no país; 
Aumento da exportação de livros; expansão do número de autores 
brasileiros traduzidos no exterior; 
Aumento do índice per capita de livros não didáticos adquiridos; 
Ampliação do índice de pessoas acima de 14 anos, com o hábito de leitura 
e que possuem ao menos dez livros em casa; 
Estimular continuamente a criação de planos estaduais e municipais de 
leitura; 
Apoiar o debate e a utilização de copyrights não restritos (copyleft e 
creativecommons), equilibrando o direito de autor com direitos de acesso à 
cultura escrita; 
Assegurar o acesso a pessoas com deficiência, conforme determinações da 
legislação brasileira e dos imperativos conceituais e objetivos expressos no 
amplo direito à leitura para todos os brasileiros contidos neste Plano. 
(BRASIL, 2010, p. 49). 

 
 
 

Se por um lado o PNLL representa um avanço em relação ao livro, à leitura, a 

biblioteca e a formação de leitores, por outro, na condição de política pública, sofre a 

possibilidade de descontinuidade em função das mudanças governamentais do 

presente momento. 

A política pública do governo para o livro, a leitura, biblioteca e formação de 

leitores vem sendo discutida e avaliada desde o ano de 2003. Tal discussão envolve 

toda a cadeia produtiva do livro e a sociedade em geral. Entretanto, nota-se que as 

diretrizes estabelecidas pelo governo possuem objetivos arrojados que levam em 

conta todas as áreas do livro, leitura e biblioteca e que beneficiam a população com 

bens culturais. Além disso, contemplam também questões relacionadas à leitura e 

cidadania e leitura como prática social. 

No Brasil as bibliotecas comunitárias assumem a importante função de 

formação de leitores e de luta pela garantia dos direitos humanos, sendo elas um 

espaço destinado à prática social à leitura; quando bem equipadas podem 
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possibilitar aos profissionais que atuam nas bibliotecas comunitárias um instrumento 

eficaz de apoio à formação dos leitores. Conforme Wisniewski e Polak (2009, p. 3) 

“Para que a biblioteca exista com condições de atender ao público, é necessário que 

três elementos basilares permaneçam integrados: bibliotecários e profissionais de 

apoio, suportes de informação e leitores”. Acerca dessa questão Silva (1997, p.106 

apud WISNIEWSKI; POLAK, 2009, p. 3) explica que,  

 
Sem o bibliotecário, com os seus conhecimentos organizacionais e 
de orientação, o espaço dos livros torna-se altamente caótico e tende 
a perecer rapidamente. Sem livros, o espaço torna-se inútil. Sem 
usuário, o espaço da biblioteca não se dinamiza, perde o seu valor e 
morre. 

 
 

Esses três pilares (bibliotecários, livros e leitores) são essenciais para 

existência de qualquer biblioteca. Infelizmente, a realidade brasileira faz com que 

nem sempre se pode contar com esses três elementos, pois em muitos casos têm-

se os livros, leitores e não o bibliotecário; como é visto em muitas bibliotecas 

comunitárias, em outros casos os livros são insuficientes ou desatualizados, em 

outros a biblioteca possui baixa frequência de leitores, em decorrência da falta de 

atividades desenvolvidas pelos gestores da biblioteca que possam atrair os leitores 

as suas dependências. Abaixo segue uma adaptação da tríade de Silva (1997): 

 

Figura 1 - Tríade de composição das bibliotecas 

 

                                      Fonte: Adaptado de Silva (1997). 
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Sabe-se que a função primordial das bibliotecas pública ou comunitária é o 

incentivo à leitura, à formação de leitores e ao desenvolvimento da vida cultural da 

população que vive no seu entorno. Contudo, sabe-se que a maiorias das bibliotecas 

comunitárias se resumem em apenas atender estudantes para pesquisas escolares 

não desenvolvendo nas suas dependências atividades que envolva a comunidade 

local. A precariedade de equipamentos culturais e, muitas vezes a inexistência de 

outras bibliotecas, tais como as bibliotecas públicas e escolares, conduz a biblioteca 

comunitária a assumir um papel de espaço de acervo para apoio a consulta escolar 

e recreação. 

Em decorrência da precariedade que as bibliotecas públicas e escolares 

vêem enfrentado perante a sociedade, só vem reforçar a importância que as 

bibliotecas comunitárias têm para a comunidade em que está inserida. Milanesi 

(1988) afirma que a biblioteca pública, na sua origem, era uma instituição criada 

para fomentar a vida cultural e estimular a leitura nos municípios. A partir de 1971, 

quando as pesquisas passaram a ser uma obrigação escolar as bibliotecas públicas 

passaram a receber os estudantes para realização de tais pesquisas, 

transformando-se praticamente em bibliotecas escolares tendo em vista que estas 

não apresentavam condições para este uso.  

Um dos mecanismos preponderantes para a biblioteca comunitária se firmar 

na sociedade acontecerá por meio do incentivo do desenvolvimento da leitura de 

fruição, que permite que o sujeito leitor faça associações importantes no ato de ler. 

Neste sentido, a biblioteca comunitária deve mediar à leitura que envolve não 

somente o decifrar dos códigos linguísticos, mas também a conexão do texto lido 

com a vivência do leitor, para que o lido tenha sentido para o sujeito leitor. É 

evidente que a realidade brasileira, no que diz respeito à formação de leitores não 

tem sido eficiente. Neste contexto, Silva (2005, p. 21) comenta que: 

 

As pesquisas ao nosso alcance mostram que os equipamentos para 
promoção da leitura nas escolas são extremamente precários (muitas 
vezes até inexistentes). É o caso das bibliotecas escolares. Em 
função dos quadros atuais das escolas, os investimentos em 
bibliotecas escolares deveriam ser altíssimos, a fim de enriquecer o 
terreno da leitura e combater as pragas que ali vicejam.  
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Transformar estudantes em bons leitores é uma missão cada vez mais difícil 

para os profissionais da educação, pois quando existem bibliotecas nas escolas elas 

não satisfazem no que se refere a sua função na formação do leitor. Silva (2015, p. 

20) afirma que “[...] a formação do perfil do leitor de hoje vem da maneira como o 

contexto social da cidade compactua com tal processo e o compartilha. O ambiente 

rico, culturalmente, talvez tenha se mantido relegado a uma elite, e a leitura, como 

forma de inclusão social, pouco foi pensada.”   

Partindo desse pressuposto as atividades desenvolvidas numa biblioteca 

comunitária refletem as demandas e necessidades da comunidade local, dentro 

dessa perspectiva a leitura é vista como um direito humano. A importância da 

biblioteca comunitária como espaço privilegiado que garante esse direito é à base do 

trabalho de formação de leitores, objetivando o crescimento e articulação dessas 

instituições que desejem se integrar para fortalecer esse movimento de luta pela 

garantia do direito à leitura, ao livro, à literatura e à biblioteca. 

Entretanto, as bibliotecas comunitárias necessitam possuir um acervo que 

possibilite ao leitor um contato com os mais variados tipos de leitura, pois como os 

PCN apontam que existe uma necessidade de diversidade de textos para a 

formação de leitores. Formar leitores é algo que requer, portanto,  

 

[...] condições favoráveis para a prática de leitura que não se 
restringem apenas aos recursos materiais disponíveis, pois, na 
verdade, o uso que se faz dos livros e demais materiais impressos é 
o aspecto mais determinante para o desenvolvimento da prática e do 
gosto pela leitura. (BRASIL, 1997, p.38). 

 

Para a otimização de uma educação para formação de leitores são 

necessárias políticas que promovam a melhoria das bibliotecas comunitárias - rumo 

a uma sociedade na qual haja equidade no acesso aos bens culturais e 

educacionais. 

 

2.3.2 A leitura para a formação do leitor em bibliotecas comunitárias 

 

A literatura é uma das linguagens mais antigas e prestigiadas no campo das 

manifestações da comunicação clássica e humanística. Por ela, grandes pensadores 

se manifestaram a favor ou contra seu tempo histórico e os valores e conceitos da 
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época. Por isto, a literatura ocupa um lugar de destaque no campo artístico e 

humanístico, pois representa a forma “concreta” do que se passa na mente destes 

pensadores. O dicionário Aurélio define literatura com a “[...] arte de compor ou 

escrever trabalhos artísticos em prosa ou verso [...] Conjunto de trabalhos literários 

dum país ou duma época.” (FEREIRRA, 2009, p. 1220). 

A literatura atua na formação do indivíduo, por meio da fruição da arte 

literária, tem suas características moldadas segundo valores que não interessam à 

pedagogia oficial que estejam em voga. Diante desse contexto Silva e Silveira (2013, 

p. 9) afirmam que,  

 

[...] a leitura para fruição é importante não só porque contribui na 
formação do leitor criativo e autônomo, visto que os horizontes 
propostos pela literatura são ilimitados e suas interpretações, dada a 
natureza polissêmica da palavra literária, infinitas. Mas, sobretudo, 
porque nos fornece, como nenhuma outra leitura, as ferramentas 
necessárias para conhecer e interagir com proficiência com o mundo 
da linguagem a partir do território da subjetividade. 

 
 

A literatura é uma linguagem que exerce ao lado de outras artes um papel 

preponderante na função comunicativa da sociedade, podendo influenciar o público 

como ser influenciada por ele. O leitor de um texto literário e/ou um admirador de 

uma obra de arte não é um ser passivo que apenas recebe a comunicação, ele 

interage e recria os espaços a sua volta, dando sentido a sua produção, embasado 

sempre nas suas experiências pessoais e nas referências artísticas e culturais da 

sua época. De acordo com Bulhões (2012, p. 106), 

 

A literatura é chamada, então, não a redefinir sua natureza, mas a 
explorar recursos disponibilizados por suportes das mídias. Assim, 
modifica-se a própria fruição do literário. Pois se o processo de 
leitura nunca possa ser considerado um ato passivo, o que dizer da 
fruição diante de meios cuja razão de ser depende da interação 
explícita do leitor interator? 

 
 

A literatura é uma área do conhecimento de extrema importância para a 

formação e desenvolvimento humano, é um bem cultural que contribui para 

educação estética, para a sensibilidade, para a concentração e os aspectos 

cognitivos e linguísticos, contemplando, ainda, o exercício da imaginação. Ela serve 

não apenas para a distração que a ficção proporciona, mas para possibilitar que os 
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leitores reflitam o porquê de vivenciarem certas situações que são ficcionais, porém 

que tem inspiração no cotidiano humano. 

 Conforme Cândido (2006, p. 144) “A literatura, é coletiva, na medida em que 

requer certa comunhão de meios expressivos (a palavra, a imagem), e mobiliza 

afinidades profundas que congregam os homens de um lugar e de um momento, 

para chegar a uma comunicação.” O mesmo Autor (2011) afirma que a literatura 

desenvolve em nós a sensibilidade, tornando-nos mais compreensivos, reflexivos, 

críticos e abertos para novos olhares e possibilidades diante da condição humana. A 

leitura literária permite que o indivíduo reflita acerca do mundo a sua volta ampliando 

seu conhecimento e possibilitando novas perspectivas. 

 Um dos aspectos importantes da interação entre os textos literários e o leitor 

é o desenvolvimento da curiosidade e da imaginação, permitindo que o mesmo 

tenha acesso aos diferentes saberes sobre a sua cultura e a de outros povos. A 

leitura literária deixa em cada sujeito uma bagagem de experiências que o define 

como leitores e que se reflete na sua formação e nas ações frente às interações 

sociais. Cândido (2011, p. 242) afirma que, 

 

[...] a literatura aparece claramente como manifestação universal de 
todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem 
que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em 
contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos 
sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e 
quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 
fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença 
indispensável deste universo, independente de nossa vontade. E 
durante a vigília a criação ficcional ou poética, que é a mola da 
literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em 
cada um de nós, analfabeto ou erudito -, como anedota, causo, 
história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de 
viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio 
amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de 
televisão ou na leitura seguida de um romance. 

 

 
A leitura de obras literárias representa uma estratégia pedagógica importante 

no processo educacional, já que através dos textos literários, fatos que ideologia 

dominante tenta ocultar se apresentam e auxiliam no processo de conhecer e 

pensar sobre a realidade. As ideias expressas na literatura têm sempre sua base 

construída em acontecimentos e é por meio da ligação com o real, que a literatura 

passa a exercer sua segunda função: a formadora. 



51 

 

A literatura abre novas perspectivas que constituem relações com diversas 

formas de produção e recepção, pois é capaz de contextualizar relações sociais em 

diferentes épocas se apresentando por meios de textos que estimulam os leitores de 

hoje e os habilitam a estabelecerem conexões com outros textos, fazendo-o explorar 

recursos das novas tecnologias de comunicação e informação, incitando-os a 

refletirem acerca de outras artes, pondo a experiência de criar em interação e 

diálogo. 

 
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as 
criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis 
de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que 
chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e 
difíceis da produção escrita das grandes civilizações. (CÂNDIDO, 
2011, p. 174).  

 

Assim, a importância dos ambientes de leitura como a escola, a biblioteca, os 

lares, as livrarias, as redes sociais, entre outros, com todas as facilidades ou 

dificuldades que possam apresentar, configuram-se como importantes vetores de 

compreensão da leitura literária para os sujeitos da comunidade. O surgimento de 

novas tecnologias trouxe uma mudança essencial do livro impresso para o 

eletrônico, tendo na internet uma grande aliada para os processos de disseminação 

da informação neste novo suporte. 

Dessa forma, a literatura é disseminada não mais em suporte impresso, mas 

em vários outros suportes, porque se tratando de uma literatura que mobiliza estilos 

significativos, compostos pelo aparelho midiático, sua origem se vincula às próprias 

ferramentas das mídias. Ela é hoje acolhida pelos aparatos midiáticos para se 

manifestar com os recursos propiciados pelo componente técnico. Meios interativos 

e emissivos que possibilitam novos procedimentos de construção, da fruição verbal 

e oral; as manifestações poéticas e da prosa são exploradas graças aos novos 

recursos tecnológicos. 

Portanto, com as mudanças que a sociedade está sofrendo atualmente, as 

inovações tecnológicas são observadas de maneiras diferenciadas pelos sujeitos 

que nela vive. A informatização nas bibliotecas seja a pública ou a comunitária 

proporciona soluções a várias situações que ocorrem nos meios informacionais, 

gerando novos conhecimentos, executando serviços de boa qualidade e refreando 

os obstáculos que possa impedir o fluxo informacional. Assim, o avanço das 
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tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações em diferentes áreas, 

até mesmo nas bibliotecas comunitárias, permite uma relação direta e interativa com 

os usuários, tornando-os mais independentes em relação aos serviços 

intermediados pelos mediadores no processo de busca da informação. 

Desde os tempos remotos, até os dias atuais, a literatura reflete os costumes, 

a cultura, os valores dos cidadãos de cada época e de cada espaço geográfico, 

representando um elemento importante da cultura e da educação. 

A cultura e a educação são elementos fundamentais na formulação e 

execução de políticas que promovam o acesso ao livro e à formação de leitores, 

como ações de cidadania, inclusão social e desenvolvimento urbano. 

Desse modo, a democratização do acesso ao livro e à leitura se dá por meio 

do entendimento da leitura como um direito social, que deve ser assegurado pelo 

município, a fim de garantir uma sociedade mais justa e igualitária. 

As bibliotecas comunitárias, sendo um mecanismo que nascem da demanda 

de moradores de comunidade que têm consciência das dificuldades de acesso aos 

livros, principalmente para crianças e jovens nas regiões mais periféricas das 

cidades, e assim se reúnem e começam a organizar um espaço de leitura, que a 

partir do interesse e colaboração das pessoas do entorno, se consolida como 

biblioteca comunitária. Hoje no Brasil esses espaços assumem a importante função 

de formação de leitores e de luta pela garantia dos direitos humanos, por meio do 

acesso a informação. 

Haja vista, que o processo de formação do leitor é longo e ocorre pela 

mediação de leitores mais experientes e pela interação com diferentes suportes e 

gêneros discursivos. Muito antes de ser capaz de compreender o funcionamento do 

sistema alfabético a criança imersa numa sociedade letrada busca entender o que 

significam os escritos presentes no mundo em que vive. Nesse sentido, mesmo os 

não alfabetizados são capazes de ler, apoiados em ilustrações e em outras marcas 

do texto. Para alguns, essa experiência começa muito antes de entrar na escola, 

quando presenciam atos de leitura praticados por pessoas que os rodeiam ou 

participam deles.   

Entretanto, muitos dependem exclusivamente da escola para se tornar 

leitores. Assim, na escola e em outros espaços de aprendizagem, é preciso criar 

momentos ou situações para que os leitores iniciantes construam e ampliem 

experiências de leitura, oferecendo-lhes diversos gêneros literários, lendo para eles 
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com freqüência, colocando-os no papel de leitores. O contato com os mais diversos 

textos literários e com leitores experientes é fundamental para desenvolver o gosto 

pela leitura e formar leitores competentes. Essa competência que se forma com o 

manuseio e a leitura de textos em vários suportes. 

Portanto, as bibliotecas comunitárias que existem no país vivem de histórias 

que os livros literários contam, nos quais os frequentadores segredam, desabafam, 

compartilham. Os mediadores de leitura apresentam os livros aqueles que chegam a 

esses espaços, diálogos e experiências são trocados entre leitores e os mediadores 

em atividades de formação e assim leitores surgem do contato direto com os livros. 

Nesses espaços, nascem histórias de transformações individuais, coletivas e de 

conquistas em políticas públicas na área do livro, da leitura e da biblioteca, através 

da incidência nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

As ações permanentes de mediação da leitura literária vividas nos acervos 

dessas bibliotecas, fazendo com que os livros tenham uma circulação bastante ativa. 

Essa circulação acontece dentro dos espaços da biblioteca ou espaços externos, 

através do diálogo com as escolas, postos de saúde, associações, praças, ruas, 

pontos de ônibus ou mesmo em ações de porta em porta. 

Algumas dessas ações recebem nomes diferentes, mas mesmo assim é 

possível reconhecer o objetivo comum de formação de leitores nessas proposições: 

parada do livro, ruas de leitura, praças de leitura, biblioteca na praça, biblioteca de 

porta em porta, leitura compartilhada, barrigas leitoras, invasão literária, entre outros. 

Diante do contexto das bibliotecas comunitárias e das ações de mediação de leitura 

promovidas nesses espaços, muitas histórias de garantia de direitos podem ser 

contadas.  

A leitura, no âmbito da biblioteca comunitária pode ser compreendida como 

instrumento decisivo para as pessoas desenvolverem de maneira plena seu 

potencial humano e fortalecerem sua capacidade de expressão; como elemento 

ampliador das possibilidades de inserção social e formação para cidadania; e, 

portanto, como uma das condições necessárias para o desenvolvimento social e 

econômico.  

Assim, a biblioteca pública e a biblioteca comunitária ao trabalharem com 

democratização da leitura, elas necessariamente estão atuando no âmbito da 

mediação da informação e da mediação da leitura para o processo do 

desenvolvimento do protagonismo social, assim buscou-se na literatura fundamentos 
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por meio de autores da área que tratam da mediação da informação e da mediação 

da leitura para o protagonismo social. 

 

2.4 MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DA LEITURA PARA O PROTAGONISMO       
SOCIAL 

 
 

A sociedade moderna é conhecida pela pressa na obtenção de informações 

rápidas, superficial e abundante. Ultrapassar esse nível de acesso e construir o 

desejo pelos conhecimentos e pelos saberes é uma tarefa hercúlea para os 

mediadores da informação e da leitura. O homem não pode participar ativamente na 

história, na sociedade, na transformação da realidade se não for auxiliado a tomar 

consciência de fato e da sua própria capacidade de transformar. Assim, os 

mediadores da informação e da leitura, que sempre estiveram presentes no 

processo de inserção do sujeito social; os influenciando e guiando-os no processo 

de leitura, são elementos chave para tornar o indivíduo consciente do que acontece 

na sociedade.  

A história ressalta que o desenvolvimento da leitura na Europa está 

diretamente relacionado a um episódio marcante: a transformação da sociedade, por 

meio da formação de uma nova classe social, a burguesia e a consequente 

valorização da família.  No contexto do Estado burguês, o ambiente familiar passa a 

ser o espaço para a construção e desenvolvimento do cidadão e, por conseguinte do 

leitor. De acordo com Lajolo e Zilberman (2009, p.15) “[...] a família é a miniatura da 

sociedade idealizada pela burguesia, pois contrapõe à força da ideologia que 

sustenta a fragilidade do poder político.”  

Por isso, os primeiros mediadores de leitura são os pais, as mães, os avôs e 

os educadores da primeira infância, pois à medida que as crianças se aproximam da 

língua escrita, vão se somando outros professores, bibliotecários, livreiros e diversos 

adultos que acompanham a leitura das crianças. Para Lajolo e Zilberman (2009) a 

representação da sociedade por meio da família permitiu o fortalecimento desse 

ambiente privado de vivência, e, nesse espaço, o gosto pela leitura se intensificou e 

constitui-se em atividade adequada a esse contexto de privacidade doméstica e 

social. Desse modo, a leitura ganhou um novo status, pois passou a reunir a família 

em torno da mesa para o desfrute de textos religiosos.  
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A informação e a leitura sempre possuirão vínculos com os mediadores, que 

certamente, não estão somente nas escolas, são espaços convencionais de leituras, 

mas nos lares, nas praças, nos ônibus, nos parques, nos hospitais, nas bibliotecas 

comunitárias e em tantos outros lugares não convencionais à prática leitora. 

À medida que o sujeito constrói suas experiências pessoais e coletivas, por 

meio da informação e da leitura a reflexão que ele tem de mundo, possibilita que o 

mesmo sujeito estabeleça relações com a realidade que o cerca e de suas 

percepções, imbuídas de peculiaridades dessa leitura subjetiva. O sentido dado à 

leitura e à informação é produto não apenas do conhecimento prévio e do 

entendimento individual, mas está intimamente conectado ao conjunto sociocultural 

e ao conhecimento alicerçado coletivamente. 

Sendo a informação o resultado do processo, da manipulação e da 

organização de dados, de tal forma que represente uma transformação no 

conhecimento do sistema (humano, animal ou máquina) que a recebe. É corriqueiro 

nos dias atuais ouvir-se falar sobre a era da informação, sociedade do conhecimento 

entre outras, pois são assuntos e ciências recorrentes atualmente. Le Coadic (2004, 

p. 4) afirma que a informação, 

 

É um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita (impressa 
ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte. A informação 
comporta um elemento de sentido. É um significado transmitido a um 
ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte 
espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. 
inscrição feita graças a um sistema de signos (a linguagem), signo 
este que é um elemento da linguagem que associa um significante a 
um significado: signo alfabético, palavra, sinal de pontuação.  
 

 
A informação é um bem que precisa ser gerenciada para que possa ser 

transmitida de forma clara e objetiva a sociedade, haja vista que democratizara 

informação é a condição fundamental para a formação de sujeitos ativos e 

autônomos, capazes de reconhecer seus deveres, e, assim, reivindicar seus direitos 

como exercício de cidadania. 

Desta forma, o bibliotecário, por ser um profissional que trabalha 

fundamentalmente com informação, cumpre uma função construtiva neste cenário: 

mediar à informação. Na perspectiva do profissional da informação a mediação é 

percebida como um elo que conduz a informação para o usuário que se encontra em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_do_conhecimento
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outro ponto, sendo uma ação proposital de intervenção e de participação ativa no 

processo de mediação.  

A mediação, sendo um assunto bastante utilizado na área acadêmica nos 

dias atuas, tem sua origem do latim mediatione, que quer dizer a intermediação 

entre duas partes, ação de dividir em dois ou estar no meio. O conceito de mediação 

aplicado sob distintos aspectos indica idéia de interferência que estabelece a ligação 

entre o homem com o mundo e com os outros homens. O tema mediação da 

informação passa ser incorporado tanto pelos que atuam no âmbito profissional, 

quanto acadêmico.  

A palavra mediação está sendo cada vez mais utilizada no campo da 

Biblioteconomia e principalmente por pesquisadores que se dedicam à área da 

Ciência da Informação. Haja vista, que os termos mediação, mediações e mediador 

podem ser observados em distintos interesses das várias áreas do conhecimento, 

por diversos pontos de vista, na qual a mediação se faz presentes nos diferentes 

contextos da Ciência da Informação brasileira. Almeida Junior (2015, p. 25) 

conceitua mediação da informação como: 

 

[...] toda ação de interferência – realizada em um processo, por um 
profissional da informação e na ambiência de equipamentos 
informacionais –, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; 
singular ou plural; individual ou coletiva; visando a apropriação de 
informação que satisfaça, parcialmente e de maneira momentânea, 
uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas 
necessidades informacionais.  

 
 

 
 O processo de inferência abrange todo o fazer do bibliotecário, que vai desde 

o armazenamento até a disseminação, a mediação ocorre no momento que se 

estabelece as relações nos processos da CI, não ficando em segundo plano, mas 

intervindo em seu próprio objeto. 

 
A imparcialidade e a neutralidade, embora procuradas, não se 
concretizam, pois, o profissional da informação atua como matéria-
prima que, por si, não é neutra. A informação é carregada e está 
envolta em concepções e significados que extrapolam o aparente. A 
informação está imersa em ideologias e em nenhuma hipótese se 
apresenta desnuda de interesses, sejam econômicos, políticos, 
culturais, etc. (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 93). 
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O autor supracitado ressalta que mediação da informação acontece em todas 

as atividades desenvolvidas em bibliotecas ou em centro de informação, porque o 

conceito de mediação da informação está situado em duas instâncias a Mediação 

implícita e explícita: 

 

[...] mediação implícita ocorre nos espaços dos equipamentos 
informacionais em que as ações são desenvolvidas sem a presença 
física e imediata dos usuários. Nesses espaços, como já observado, 
estão a seleção, o armazenamento e o processamento da 
informação. 
A mediação explícita, por seu lado, ocorre nos espaços em que a 
presença do usuário é inevitável, é condição sine qua non para sua 
existência, mesmo que tal presença não seja física, como, por 
exemplo, nos acessos à distância em que não é solicitada a 
interferência concreta e presencial do profissional da informação. 
(ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 92). 

 
 

 

Essa percepção leva-se a crer que a mediação da informação acontece 

dentro e para além da biblioteca, em ambientes diversificados, não sendo algo 

restrito a um setor do centro de informação, como alguns profissionais da área 

pensam. Logo, percebe-se que a mediação da informação numa perspectiva 

abrangente não deve limitar-se a um local tradicional de informação. A mediação 

utiliza diversas áreas do conhecimento, e o mediador também está presente nelas. 

 
 

A mediação da informação não é passiva, é uma ação de 
interferência, acompanha todo o fazer do bibliotecário, ainda que 
indireta e inconscientemente. Ela não é neutra, não pode ser 
imparcial, o bibliotecário deve assumir seu papel e não simplesmente 
esperar que os usuários busquem a informação somente à se 

depararem com uma necessidade informacional. (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2014, p. 101). 
 

 

 Neste sentido, a mediação deixa de ser pensada apenas como sentido de 

ligação, mas como uma ação por meio da qual ocorre uma troca informacional entre 

o mediador e o usuário, em um processo de triangulação, como demonstra o modelo 

triádico de Perrotti e Pieruccini (2014). 
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Figura 2 - Modelo triádico 

 

                     Fonte: (PERROTTI; PIERUCCINI, 2014, p. 14) 
 

 

Mediar é estabelecer ligações entre os espaços que ative o mediador da 

informação, compromete-o com a comunidade na qual atua, com o propósito de 

constituir um compromisso com a sociedade. Conforme Almeida Júnior (2008) a 

mediação acontece quando existe a intervenção do mediador, pois se entende que o 

mediador facilita muitas conversas e acordos, mesmo que sem desconsiderá-la ou 

manipulá-la. 

O papel do agente mediador da informação não se fixa exclusivamente em 

passar a informação para usuário, para que este usuário se torne autônomo no 

processo na busca da informação. Sua função deve abranger muito mais que isso; 

uma atitude compromissada com projetos que produzam ambiente para a 

construção do conhecimento, e isso por meio de ações educativas que adaptem 

materiais necessários para que o sujeito exerça sua cidadania. Segundo Gomes 

(2014, p. 48),  

 

Um mediador consciente compreende que somente o processo 
dialógico torna bem-sucedida a mediação pretendida. Isso também 
implica em se admitir que os sujeitos envolvidos nesse processo são 
singulares, podendo e devendo assumir o protagonismo da ação. 

 

 

A ação do mediador da informação no âmbito da dimensão sociocultural tem 

a finalidade de trazer a reflexões acerca da atuação desse profissional no que tange 

promoção da valorização e transformação do espaço sociocultural da comunidade 
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na qual atua, ao motivar tanto o consumo quanto a produção de informação, cultura 

e a noção na biblioteca comunitária. Gomes (2014, p. 48) afirma que,  

 

[...] a ação mediadora é compreendida como uma ação 
essencialmente pautada na dialogia. Ainda que na ação mediadora 
estejam envolvidos sujeitos cujo grau de clareza acerca do processo 
limite essa compreensão e também o sucesso da ação, a dialogia 
sempre estará presente. 
 

 
Gomes (2014, p.49) analisa o agente mediador da informação como aquele 

que “Medeia polos (instâncias sociais, sujeitos sociais e dispositivos culturais), 

fazendo-nos compreender que este é também um protagonista, um protagonista do 

processo de mediação e, consequentemente, um protagonista social.” O 

protagonismo permite a resistência dos grupos excluídos da esfera social, que são 

desprezados a uma condição social secundária, a uma educação que molda e 

submete a sociedade. Conforme Farias e Varela (2017, p. 93), 

 
Mediar o processo de dinamização do protagonismo social em 
moradores de uma comunidade requer do mediador 
autoconhecimento profissional, e o entendimento de que ele é o 
principal protagonista de todas as ações implantadas no campo de 
pesquisa. Além disso, o mediador deve ter em mente que estas 
ações devem ser realizadas sempre em conjunto, e de forma 
dialógica com todos os sujeitos envolvidos.  
 

 
Para o protagonismo acontecer é preciso que o mediador não se restrinja 

apenas a conteúdos convencionais e estáticos que são transmitidos por anos a fio 

sem modificações, é preciso que o mediador esteja aberto às novas possibilidades e 

liberte-se de ideias preconcebidas. O mediador precisa sentir as necessidades do 

grupo e tomar consciência do seu papel social perante a comunidade que atua, 

sempre procurando incentivar a tolerância e o respeito entre os grupos e mostrar as 

diversidades culturais e étnicas daqueles que vivem à margem da sociedade. 

Dentro desse viés Gomes (2016, p. 100) discutirá a mediação da informação 

e sua relação com o protagonismo social dividindo-as em cinco dimensões 

específicas: 
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Quadro 2 – Níveis das dimensões da mediação da informação de Gomes 

 
Níveis das dimensões da mediação 

Dialógica “É uma ação compartilhada e colaborativa que assegura o processo de troca 
objetiva e subjetiva, permitindo que o sujeito acione a zona de influencia entre 
informação e comunicação.” 

Estética 
 

“É o autoconhecimento; a consciência dos limites e das potencialidades; o 
exercício da critica e o enfrentamento dos desafios que se apresentam e 
ampliam as probabilidades de superação dos limites, a efetividade das ações 
mediadoras. O movimento em busca da informação para ampliar o conhecer 
pode gerar o prazer e o sentido do belo, quando contemplado pela conquista 
da autonomia, construída a partir da efetividade da ação mediadora.” 

Ética 
 

“A consciência e a competência para interferir evitando a manipulação são 
dependentes da conduta ética associada à busca de identificação de sinais 
que indiquem o grau de conforto, confiança, cumplicidade e cooperação que 
se pode gerar na ação mediadora.” 

Formativa “Relaciona-se ao desenvolvimento do protagonismo social e que o processo 
dialógico torna possível o processo de aproximação entre agentes e 
dispositivos de informação [...]” 
 

Política “A potência transformadora que pode decorrer da ação mediadora. O que 
vindica do agente mediador uma tomada de posição acerca do papel social do 
seu fazer especializado.” 

  Fonte: Gomes (2014; 2016) 

 

A biblioteca comunitária possui o poder de efetivamente mudar a vidas das 

pessoas, garantindo direitos e condições de igualdade, mas para que isso, de fato, 

aconteça, é necessário que todos e cada um tenham consciência de seu lugar no 

espaço e no tempo. No espaço, sabendo situar-se em todos os níveis, da 

comunidade local ao contexto global, de forma política cultural e econômica. E no 

tempo, reconhecendo a história de sua própria vida, das pessoas de sua família, do 

seu bairro, cidade, estado, país, continente, mundo.  

Os cidadãos têm que saber reconhecer o contexto em que se está inserido, 

os eventos que os levaram a tal situação e as relações entre sua comunidade e as 

outras forças em jogo são condição necessária para o exercício pleno da cidadania. 

E para adquirir essa consciência e tornar-se então governante de seu próprio 

destino, o indivíduo precisa reconhecer e valorizar sua própria identidade cultural. 

Permitir somente o acesso à informação não garante a transformação e 

apropriação da informação pelo sujeito. O mediador que atua em bibliotecas 

comunitárias “[...] atua socialmente em ambientes e práticas relacionados à 

informação também se caracteriza como sujeito de ação protagonista, tanto porque 
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apoia toda essa dinâmica, quanto porque sua própria ação interfere nesse 

processo.” (GOMES, 2017, p. 28).  

O trabalho do mediador de leitura não é fácil de reduzir a um manual de 

funções. Seu ofício essencial é ler de muitas formas possíveis: em primeiro lugar 

para si mesmo, porque um mediador de leitura é um leitor sensível e perspicaz, que 

se deixa tocar pelos livros, que desfruta e que sonha em compartilhá-los com outras 

pessoas. Em segundo lugar, um mediador cria rituais, momentos e atmosferas 

propícias para facilitar os encontros entre livros e leitores. 

O mediador quando atua na mediação de leitura precisa está ciente do seu 

papel naquele local, pois ele será o formador da consciência social do sujeito. Ele [o 

mediador] determinará o espaço físico, a organização e a preparação dos materiais 

que serão disponibilizados para o leitor. Ser mediador de leitura vai além do 

estender o tapete ou o lençol e colocar sobre ele os livros e as almofadas; é formar 

cidadãos conscientes do seu papel social, promover debates por meio do exercício 

crítico sem provocar conflito de interesses partidária dos participantes. 

Por isso, além de livros, “um mediador de leitura lê seus leitores”: quem são o 

que sonham e o que temem, e quais são esses livros que podem criar pontes com 

suas perguntas, com seus momentos vitais e com essa necessidade de construir 

sentido que nos impulsiona a ler, desde o começo e ao longo da vida. 

 

Os sujeitos da ação comunicativa precisam transitar com ‘conforto’ 
no ‘ambiente’ do encontro, no espaço da interlocução, enfim, precisa 
desenvolver o sentimento de pertença. O encontro promissor com a 
informação é aquele capaz de gerar o terreno para o 
desenvolvimento cultual, intelectual e de construção de 
conhecimento. (GOMES, 2016, p. 101). 
 

 
 A formação do leitor crítico e atuante é um dos maiores desafios que se 

deve enfrentar no mundo contemporâneo, pois para que a leitura seja mesmo 

efetivada na vida do sujeito, não se espera que esta aconteça quando ele adentre na 

educação formal, pois a mesma [educação formal] não é responsável pelo incentivo 

à leitura do indivíduo. Para que o leitor adquira o hábito pela leitura é preciso um 

cenário promissor a mudanças com meios que possibilitem o contato de forma 

estimulante por meio dos livros e outros materiais de leitura juntamente com a 

intermediação do mediador. Dessa forma, a leitura como prática social projeta-se em 

oposição aos altos índices de analfabetismo e a escassez de locais para 
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desenvolver o interesse dos indivíduos que não possuem em sua rotina a prática da 

leitura.  

O mediador de leitura usufruindo das histórias existentes em livros utiliza-se 

do principal mecanismo de ligação entre o leitor e o livro que é a prática da contação 

de histórias, cujo principal objeto de prática é a oralidade. Segundo Abramovich 

(1999, p. 17): 

 

 
É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções 
importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o 
medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade e tantas 
outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas 
provocam em quem as ouve com toda a amplitude, significância e 
verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir 
e enxergar com os olhos do imaginário! 

 

“A leitura possibilita que o sujeito possa imaginar, assim, ela [a leitura] é um 

ato permanente de criação. Para a leitura não existe critério apriorístico; entendida 

como atividade social e interativa, a leitura é destinada à construção de sentidos do 

ser humano, gerados na interlocução autor-leitor-texto.” (RÖSING; BRISTOTT, 

2003). É visível perceber a existência do entrecruzamento entre o produtor, 

informação e consumidor, conforme Figura 3: 

 

Figura 3 - Intersecção entre leitor, autor, texto e leitura 

 

                                             Fonte: (GESTEIRA, 2006) 
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Somente por meio da leitura, o sujeito poderá se posicionar em um mundo 

onde a cultura do consumismo e do imediatismo impera, Gomes (2017, p. 38) afirma 

que “Somente a luta pelo protagonismo social pode representar um plano de 

resistência à redução do espaço crítico e da ação. Essa resistência implica tomada 

de posição consciente contra o silencio e a mordaça, mas também contra o 

desrespeito ao outro, sua cultura, seu ponto de vista e sua subjetividade”. 

 Portanto, a tarefa de mediar à leitura é tão basilar quanto disponibilizar 

documentos (impressos ou eletrônicos) aos leitores.  Barros (2006, p.17) “[...] mediar 

leitura é fazer fluir a indicação ou o próprio material de leitura até o destinário-alvo, 

eficiente e eficazmente, formando leitores.” A mediação da leitura destina-se 

também a formar mediadores enquanto leitor de textos literários. Nesse caso, 

Bortolin (2010, p. 114) conceitua a Mediação Oral da Literatura (MOL), “[...] como a 

interferência casual ou planejada visando levar o leitor a ler literatura em diferentes 

suportes e linguagens.” 

 O mediador tem o papel de facilitar a comunicação dos sujeitos envolvidos 

com a leitura, sejam crianças ou adultos. Conforme Gomes (2016, p. 101), 

 
 

O encontro que se busca promover na ação mediadora (entre aquele 
que necessita de informação e a informação pertinente) é 
dependente do processo de comunicação, da adoção de linguagens 
e de dispositivo de comunicação, assim como do domínio dessas 
linguagens e dispositivos por parte do mediador. 

 

O mediador por meio do processo de aprendizagem facilita a interpretação, 

atraindo o leitor para os aspectos cruciais do ambiente, e atribuindo sentido à 

informação recebida. 

Dessa forma, o ato de ler faz com que o sujeito leitor obtenha respostas e 

significados para o mundo e para o que está sucedendo ao seu redor. Quando um 

indivíduo lê, passa a ter uma nova apreciação sobre o assunto lido. 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Figura 4 – Interação entre linguagens e de dispositivos de comunicação 

 

                              Fonte: (ROSA, 2016). 
 
 

Aprender e buscar novas formas de conhecimento nesse cenário tecnológico 

e de comunicação é parte integrante do processo de mediação, pois mediador tem 

que está apto a lidar com esses novos dispositivos de comunicação para facilitar o 

acesso e o entendimento do leitor. O mediador tem que consciente que o acesso a 

leitura hoje, não acontece somente em suporte de papel, mas em outros suportes 

também e o leitor tem que estar ciente desses novos aparelhos para que possa 

utilizá-los e a forma mais rápida ao acesso a eles é por meio do mediador. 

A leitura crítica garante vivências e práticas sociais emancipadas, isso sem 

mencionar a importância dela enquanto ferramenta capaz de ampliar o universo 

cultural do indivíduo, possibilitando experiências enriquecedoras. Na sociedade da 

informação e do conhecimento o sujeito que exerce de maneira integral seu direito 

de participação efetivamente dessa sociedade, melhora em todos os sentidos seu 

nível educacional e cultural, fortalecendo, assim, valores democráticos. 

 A partir desse pensamento a biblioteca comunitária acredita que a leitura, o 

acesso livre à informação e a cultura podem vir a transformar a vida daqueles que 

vivem em comunidades.  Nesse sentido, somente quando articulada à dimensão 

política do ato de ler, ou seja, à ação de produzir significados culturalmente 

expressivos, é que se percebe o valor efetivo que a leitura e a cultura possibilitam a 
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vida do sujeito. Assim, a próxima subseção apresentará a importância da mediação 

cultural nas bibliotecas comunitárias.  

 

2.5 MEDIAÇÃO CULTURAL EM BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 

 Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se 

por imagens midiáticas, a imagem de um indivíduo, pode agregar valor econômico e 

social. Nesse âmbito, a lógica circulatória do mercado, ao mesmo tempo em que 

acena democraticamente para as massas com supostos “ganhos distributivos” (a 

informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais), afeta a velha 

cultura disseminada na esfera pública. 

Diante desse contexto, todo ser humano que vive interligado no contexto de 

um grupo social faz parte de uma sociedade abalizada por uma cultura. E toda 

cultura tem suas próprias regras, ou seja, condutas habituais que têm um significado 

concreto dentro dessa cultura, mas que não tem valor em outro grupo cultural. Desta 

forma, pode-se falar de práticas sociais para referir a este tipo de comportamento 

social aceito por um grupo de indivíduos.  

Este aspecto mostra como tem influência a percepção pessoal e a educação 

recebida por cada sujeito. Pois, cada sociedade tem seus próprios códigos, ou seja, 

suas práticas sociais que contribuem para momentos de ilusão e vivências especiais 

aos cidadãos. Do ponto de vista emocional, é muito gratificante viajar com 

frequência para conhecer outras culturas, uma vez que é um hábito positivo para 

deixar a mente mais aberta, contudo esse mesmo prazer pode ser vivenciado por 

meio da leitura. Aprender sobre as outras culturas é um bom exemplo de superação 

pessoal para interiorizar valores que acrescentam bem-estar além de suas origens. 

Dessa forma, conhecer uma sociedade seja ela dentro de um país ou em um 

determinado grupo social, ou até mesmo por meio da leitura, significa aceitar seus 

costumes, tradições e festas. É positivo ter um juízo crítico pessoal para refletir 

sobre as práticas sociais de maneira externa, uma vez que, algo não precisa ser 

válido pelo simples fato do que a maioria faz. 

 Sendo assim, a cultura, por emanar do homem por meio de sua produção 

individual ou coletiva, pode ser expressa ou reinventada de maneira explícita, 

através de manifestações culturais. Para Coelho, (2001, p. 21), “[...] cultura é o que 
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move o indivíduo, o grupo, para longe da indiferença, da indistinção; é uma 

construção, que só pode proceder pela diferenciação.” 

Conforme Santos, (1987, p. 7) “[...] cultura diz respeito à humanidade como 

um todo e ao mesmo tempo a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos 

humanos.” Embora carregado de ambiguidade e generalidade, “cultura” é um termo 

que passou a ser amplamente utilizado para denominar uma acepção extremamente 

geral, de tudo aquilo que é feito pelo homem e é transmitida de uma geração a 

outra. Segundo silva e Silva (2006, p.1), 

 

Cultura pode ser entendida como tudo que é produzido pelo homem, 
abrange todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de 
um povo. Ou seja, cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, 
seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e 
objetos até ideais e crenças. Cultura é todo complexo de 
conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. 
Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo 
independente da questão biológica.  

 
 

 Contudo, a cultura assim difundida não leva em conta a visão de mundo, as 

criações e potenciais existentes em cada comunidade e em cada indivíduo 

isoladamente. E isso se torna mais verdadeiro quando se aproxima das periferias 

das cidades, da pobreza e da exclusão social.  Nesses redutos, onde a presença da 

cidadania, na forma de serviços públicos, de participação nos processos políticos, e 

mesmo de condições básicas de existência é precária, produz-se muita cultura, a 

cultura legitimamente popular.  

É fato que cultura fica restrita aos becos, vilas e favelas, não é conhecida e 

nem se demonstra interesse em conhecê-la nos círculos menos precarizados da 

sociedade. É uma cultura que não tem voz na mídia, que não tem vez nos centros 

culturais. De tão calada, nem mesmo os atores que a protagonizam valorizam o que 

fazem. E é justamente nesses locais em que as bibliotecas comunitárias são mais 

necessárias. Exatamente para resgatar a identidade, a confiança e a 

autodeterminação desses sujeitos, através da ação cultural. 

As bibliotecas comunitárias - enquanto espaço sociocultural construído - a 

democratização do acesso e a dinamização do uso das informações e 

conhecimentos produzidos por homens e mulheres é por si expressão cultural e a 

sua existência depende de políticas culturais que a considerem como importantes e 

necessárias a uma nação. 
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A cultura não é algo estanque, mas dinâmico e que se renova por meio da 

expressão das pessoas, dos grupos e dos espaços sociais. De acordo com Santos 

(1987, p. 37), “[...] cultura é uma dimensão do processo social, da vida de uma 

sociedade. Não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções.” 

Assim, desde os anos 1970 que a questão da mediação cultural adota uma 

clara importância política na Europa, ratificada por discussão e métodos que 

assinalavam a importância da ampliação de programas de formação, qualificação e 

atração de públicos para as artes e a cultura. 

Logo, o termo mediação na área das artes diz respeito aos vários métodos de 

promoção da aproximação entre indivíduos e/ou grupos de sujeitos e obras de arte.  

O mediador tem o papel de promover essa aproximação, que temo objetivo de 

facilitar a compreensão da obra para os indivíduos. (COELHO, p. 2001). 

Os grupos sociais são considerados capitais sociais e culturais, porque 

possuem atitudes de cooperação, valores, tradições e um modo de ver a realidade 

que os singularizam. A biblioteca comunitária está vinculada aos valores da 

diminuição das desigualdades culturais e leitora da comunidade. Considerado como 

espaço aberto para novos talentos, à análise das ideologias; experimentação e 

despertar de novos interesses; à formação de públicos e, por fim, à recuperação de 

registros históricos. 

Sendo a biblioteca um instrumento que se constitui como espaço de 

aprendizado, cultura e ambiente de comunicação e suporte para a troca de 

conhecimentos, deve ser considerado como um dispositivo cultural, pois possui o 

papel de gerir, através da mediação, a informação estabelecida ou garantida à 

determinada pessoa. 

Uma biblioteca comunitária, nesse sentido, é um espaço para a reflexão e a 

expressão cultural da comunidade, na qual está inserida. Essa instituição é um local 

político para a construção e efetivação de estratégias para a redução das 

desigualdades de acesso e visibilização sociocultural. 

 O processo da mediação cultural implica na construção de sentidos quando a 

informação é transformada em conhecimento e o produto cultural em bem cultural. A 

mediação cultural é percebida como objeto de aproximação “[...] entre os sujeitos, os 

produtos e artefatos culturais, como obras de arte, livros, exposições, espetáculos e 

ações de incentivo à leitura.” (RASTELI; CAVALCANTE, 2014, p. 47). 
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 Assim, a mediação cultural realizada dentro do processo de ação cultural 

oferece condições para que as pessoas envolvidas descubram sua capacidade de 

criar, inventar e reinventar seus objetivos. Milanesi (2002, p. 95-96) afirma que ação 

cultural se entende, como uma prática “[...] que se aplicam os tipos diferentes de 

atividades [...] De um modo geral giram em torno de práticas ligadas às artes: 

música, teatro, dança, literatura, ópera [...] Pode ser uma exposição, um recital, um 

concurso literário.” 

A ação cultural nas bibliotecas, geralmente é vista como a promoção de 

atividades lúdicas com o intuito de difundir a “cultura”, tornar as pessoas “cultas”, 

“levar” até o público-alvo os prestigiados valores culturais da sociedade. As 

atividades ofertadas nessas bibliotecas em suas maiorias são: roda de leitura, 

contação de histórias, clubes de leitura, cine-vídeo, entre outras. Todas essas 

atividades são excelentes para atrair público, divulgar os serviços e ampliar a 

relação da biblioteca com a comunidade. Elas comprovadamente causam impacto 

nos hábitos de uso da biblioteca e de leitura dos usuários. 

Diante desse contexto, entra a figura do mediador cultural como sujeito que 

tem a função de exerce atividades de aproximação entre indivíduos ou coletividade e 

as obras de cultura e arte. Cunha e Cavalcanti (2008, p. 242) afirmam que,  

 

[...] o mediador cultural é um profissional com formação cada vez 
mais especializada, obtida, nos países da Europa, sobretudo em 
cursos de graduação e pós-graduação. Bibliotecários, arquivistas e 
museólogos – Espécies de mediadores – tem uma formação 
específica mais tradicional, embora seus respectivos currículos 
venham passando por alterações substanciais.  

 

 Por outro lado, vale destacar que animação cultural, muitas vezes, é usada 

em bibliotecas públicas ou comunitárias e Cabral (1999, p. 40) define ação cultural 

como uma atuação que “[...] não passa de uma atividade com finalidade de divertir o 

público e promover formas alienantes de lazer.”. 

 Deste modo, a partir do momento que a ação deixa de ser livre, passa a 

caracterizar-se como animação. Para Cabral (1999, p. 40), existem duas diferenças 

significativas entre ação cultural e animação cultural: 

 

Na ação cultural o papel do agente prepara as condições e fornece 
os recursos que propiciam o desenrolar e o avanço da produção 
cultural, deixando que os membros dos grupos exerçam o papel de 
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sujeitos do processo de criação. No entanto na animação cultural, o 
agente é o sujeito que cria conduz e é o ator principal de todo o 
processo, tratando-se, pois do oposto da ação cultural.  
 
 

 Portanto, a finalidade da ação cultural é fazer da educação e da cultura, 

instrumentos decisivos de transformação do homem e do mundo. Assim, a biblioteca 

comunitária, por estar inserida nesse universo, tem como missão promover a 

integração entre comunidade e biblioteca, permitindo que os indivíduos que a 

frequentam se envolvam na criação das atividades que são desenvolvidas.  

Conforme Coelho (2001, p. 10), 

 

Enquanto uns querem fazer da cultura um espetáculo, pago ou 
gratuito outros começam a usá-la para tirar os jovens das ruas e da 
violência e oferecer-lhes uma alternativa [...] ao mesmo tempo, outro 
grupo, de boa-fé, por ignorância ou descuido, confunde cultura com 
educação e quer transformar o teatro, o cinema, a biblioteca ou o 
centro de cultura em substitutivos para um sistema educacional que, 
neste país, faliu por cumplicidade de quase todos e desejo de vários.  
 
 

 A ação cultural, intrinsecamente, é uma forma de agir que usa dos meios 

culturais, da comunicação, da política, da educação para desencadear reações na 

sociedade. Ela também aponta para a importância da participação da comunidade, 

e, mais uma vez, chama a atenção para o fato de que a ação não deve ser 

confundida com o assistencialismo. Para Rasteli e Cavalcante (2014, p. 45),  

 

Na mediação cultural, práticas de incentivo à leitura objetivam 
alavancar o processo de produção artística e cultural no âmbito das 
bibliotecas e de outros dispositivos presentes na sociedade, 
articulando diferentes experiências para que ocorra a apropriação 
cultural, tida como atividade de invenção, apropriação e de produção 
de significados. 

 
 

 A importância da prática da ação cultural nas unidades de informação, 

podendo ser bibliotecas públicas, escolares, comunitárias e centros culturais, entre 

outros, contribui sobremaneira para a educação do indivíduo, produzindo nele 

caráter transformador da realidade social a qual esteja inserido, tornando-o sujeito 

da cultura e criador de novos conhecimentos. Entretanto, é preciso enxergar os 

ativos da própria comunidade, enxergar as pessoas como o acervo cultural da 

comunidade, uma vez li sobre uma ação na qual frequentador da biblioteca 
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comunitária senta-se diante do mediador possa trocar experiências e contar suas 

histórias. 

O reconhecimento do valor das experiências de cada um é necessário para a 

existência de um ambiente criativo e estimulante, apto a resgatar a autoestima da 

comunidade e capaz de transformar aquilo que hoje é considerado marginal em um 

ativo cultural complexo e próspero e, final e idealmente, conduzir à libertação cultural 

dos sujeitos. 

Rasteli e Cavalcante (2014, p. 49) ressaltam que “[...] a mediação cultural 

pode estabelecer-se como facilitadora do encontro entre as artes (literatura, por 

exemplo), num processo provocativo e instigante no âmbito do pensar e do sentir, da 

percepção e da imaginação.” O ato de mediar é necessário quando os 

equipamentos culturais como as bibliotecas, utilizam o processo de organização 

para preservar a informação, para que essa possa ser preservada e posteriormente 

possa a vir circule socialmente, adquirindo sentido social. 

 No âmbito dessa pesquisa entende que a ação cultural em bibliotecas 

comunitárias apresenta um novo perfil na sociedade, inclusive educacional e 

cultural, não permitindo que essa instituição se torne invisível e relegada ao 

esquecimento pelos governos. O desenvolvimento da ação cultural em bibliotecas 

comunitárias é um dos meios fundamentais para estreitar o distanciamento que 

existe na comunidade, principalmente no que se refere à cultura e à leitura, já que 

essas são questões essenciais para o desenvolvimento de qualquer ser humano.  

A biblioteca comunitária enquanto ambiente cultural e de educação 

continuada, a institui e identifica sua responsabilidade como produtora, formadora e 

transformadora da informação e do conhecimento coletivo na comunidade a qual 

pertence. Seu papel recreacional é a que mais se aproxima da concepção de 

mediação de leitura e cultural direcionada a crianças, auxiliando-as a construir seu 

aprendizado pessoal e a significar e ressignificar suas experiências individuais e 

coletivas. 

Para Perrotti e Pieruccini (2014, p. 1) “[...] a mediação cultural é ato 

autônomo, com identidade e lógicas próprias, definidas em relação com as esferas 

da produção e da recepção de informação e cultura.” Na atualidade, a mediação 

cultural se dá por meio de novos modelos e, necessariamente, na qual tem a 

biblioteca comunitária como um dos muitos ambientes de trocas de informação e 

conhecimento. Pois, história das bibliotecas nos permite vê, que os modelos 
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culturais a que se subordinavam, ou excluíram os leitores, os encarando como 

apenas um papel secundário, na ordem informacional que instituíram nos dias atuais 

não se enquadra mais nesse novo modelo de protagonismo social. 

A biblioteca comunitária deseja despertar a paixão pela leitura através da 

mediação da informação, mediação da leitura e da mediação cultural, porque sabe-

se que a leitura e cultura pode levar o sujeito longe. É nessa concepção, sem abrir 

mão do prazer e da alegria nos espaços de aprendizagem que a biblioteca 

comunitária se firma para manter abalizado o propósito de levar a leitura e mediação 

como prática social. 

Dessa forma, com base na literatura aqui apresentada, estabeleceram-se as 

bases para analisar os resultados que foram alcançados a partir da metodologia de 

estudo dessa pesquisa, cujo traçado metodológico será apresentado a seguir. 
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3 TRAÇADO METODOLÓGICO 

 

A escolha dos procedimentos metodológicos que devem ser desenvolvidos na 

pesquisa científica necessita prever a concretização do método que melhor atingirá 

os objetivos traçados na investigação. A pesquisa é a atividade basilar do 

conhecimento que leva o pesquisador a questionar e entender a realidade. Ela surge 

de uma inquietação, de um questionamento ou até mesmo de um problema que 

pode ou não fazer parte do dia-a-dia, mas que irá inquietá-lo de tal maneira que o 

levará a conjeturar sobre o seu objeto de pesquisa, seus objetivos (geral e 

específicos), assim como o percurso teórico e empírico necessários à racionalidade 

de construção do conhecimento. Segundo Marconi e Lakatos, (2010, p. 83) “[...] o 

método é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimento válido e 

verdadeiro - traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as 

decisões do cientista.” 

Nesse caso, procurou-se definir como problema desta pesquisa como a 

mediação da leitura vem sendo realizada pelas bibliotecas comunitárias da cidade 

de Salvador, com o objetivo geral de analisar o nível de mediação da leitura 

realizada pelas bibliotecas comunitárias da cidade de Salvador. Para a 

concretização de tal objetivo foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

a) identificar os tipos de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas 

comunitárias de Salvador;  

b) analisar as dimensões da mediação contempladas no desenvolvimento das 

atividades de mediação da leitura realizadas pelas bibliotecas comunitárias; 

c) verificar a frequência da oferta das atividades de mediação da leitura pelas 

bibliotecas comunitárias. 

  Para alcançar esses objetivos se desenvolveu o delineamento da pesquisa 

com as definições do método e das técnicas adotadas, do universo e dos critérios de 

seleção da amostra, bem como dos instrumentos de coleta de dados, os 

procedimentos de coleta e tratamento e análise dos dados obtidos.   
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

  A pesquisa foi realizada por meio da adoção da articulação das abordagens 

qualitativa e quantitativa, com maior predominância da abordagem qualitativa, tendo 

por nível de investigação o descritivo a partir da adoção dos métodos documental 

(análise dos sites, blogs, facebook, o Guia de Bibliotecas Comunitárias do Estado da 

Bahia e materiais de divulgação das atividades) e um estudo de múltiplos casos 

que envolve mais do que um único caso e tem como vantagem proporcionar, por 

meio das evidências dos casos, um estudo mais robusto (YIN, 2001, p.68). (as 

bibliotecas), com adoção das técnicas da observação indireta e realização de 

entrevistas com os mediadores de leitura em visitas às bibliotecas do universo 

selecionado. 

 

3.2 UNIVERSO 

 

Este trabalho teve como universo de investigação as bibliotecas comunitárias 

da Cidade de Salvador. Essa seleção se deveu pelo entendimento de que as 

bibliotecas comunitárias de Salvador se constituem em referência para as demais 

bibliotecas deste tipo, existentes no Estado da Bahia. As bibliotecas comunitárias 

também são, em muitos casos, as primeiras a possibilitar o contato inicial do sujeito 

com a leitura. Haja vista, que as bibliotecas públicas em sua maioria estão 

localizadas em bairros centrais da cidade, e essa concentração muitas vezes não 

possibilita o fácil acesso pelos leitores.  

O levantamento das bibliotecas comunitárias existentes nos municípios da 

Bahia foi realizado a partir da consulta do guia de bibliotecas comunitárias no site da 

Fundação Pedro Calmon totalizando 42 bibliotecas comunitárias, em 12 territórios de 

identidade do Estado da Bahia e da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador 

(RBCS). Dentre esses municípios que possuem bibliotecas comunitárias, o 

município de Salvador possui 21 dessas bibliotecas registradas no site da Fundação 

Pedro Calmon e na Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador, que representa a 

maior concentração de bibliotecas comunitárias do Estado da Bahia. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a realização da pesquisa foram desenvolvidos dois instrumentos de 

coleta de dados, dois formulários: um para registro das informações acerca das 

bibliotecas, como endereço, e-mail, redes sociais que estas possuem (APÊNDICE A) 

obtidas na observação indireta e outro para registro por biblioteca das informações 

acerca das atividades de mediação da leitura ofertadas. (APÊNDICE B). 

Com o objetivo de obter maiores esclarecimentos sobre os tipos de 

atividades de mediação da leitura e como são desenvolvidos junto aos próprios 

mediadores de leitura, foi construído um roteiro de entrevista semiestruturado. 

(APÊNDICE C). 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Inicialmente foram mapeados os sites, blogs e facebook das bibliotecas 

comunitárias analisadas para levantar as atividades desenvolvidas nessas 

instituições. A observação e análise dos sites, blogs e facebook das bibliotecas 

comunitárias permitiram o processo de coleta dos dados relacionados à identificação 

dos tipos de atividades desenvolvidas e a frequência da oferta delas à comunidade 

pelas 21 bibliotecas comunitárias analisadas.  

 A segunda etapa relacionou-se ao estabelecimento de contatos com os 

responsáveis pelas 21 bibliotecas comunitárias. Tal contato se deu, num primeiro 

momento, através de telefonas e posteriormente de forma presencial, quando foram 

apresentados os objetivos da pesquisa e solicitado os nomes dos mediadores que 

atuam nas bibliotecas estudadas. 

 Após a obtenção dos nomes, foi realizada a entrevista com os 21 mediadores 

das bibliotecas comunitárias que trabalhavam com a mediação da leitura. Esta etapa 

foi cumprida no período de 14 a 25 de maio de 2018, quando foi possível 

compreender em que consistem essas atividades e como elas são realizadas. 

Os procedimentos de análise dos dados coletados foram qualitativos e 

quantitativos, pois, no primeiro momento se identificou e quantificou as atividades 

desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias por meio dos sites, blogs e facebook 

das bibliotecas. Já no segundo momento foi realizada a entrevista com os 
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mediadores de leitura das bibliotecas, cujas informações receberam uma análise 

qualitativa. 

Os dados e informações levantadas foram organizados para apresentação na 

próxima seção, buscando responder a cada um dos objetivos traçados pela 

pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na etapa de coleta de 

dados junto ao universo das bibliotecas comunitárias selecionadas que atuam com a 

mediação da leitura. 

 Para responder aos objetivos propostos nesta pesquisa os resultados foram 

apresentados em três fases de acordo com os objetivos específicos e considerou a 

primeira subseção identificar os tipos de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas 

comunitárias. Na segunda subseção apresentam-se os níveis das dimensões da 

mediação contempladas pela as atividades desenvolvidas nas bibliotecas 

comunitárias; na terceira subseção será apresentado a frequência das atividades 

oferecidas à comunidade.  

Em primeiro momento da pesquisa, foi realizado o mapeamento dos sites, 

blogs, redes sociais das bibliotecas comunitárias analisadas como instrumento para 

levantar as atividades desenvolvidas nessas instituições como meio de mensurar a 

intensidade da mediação da leitura e a frequência que essas atividades são 

desenvolvidas nessas bibliotecas. 

Num segundo momento da pesquisa, fez-se necessária a visita às bibliotecas 

comunitárias selecionadas, nas quais foi realizada uma entrevista com os 21 

mediadores que atuam com mediação de leitura nessas instituições e como eles 

desenvolvem o passo a passo das atividades nessas bibliotecas. 

 

4.1 TIPOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS BIBLIOTECAS  
      COMUNITÁRIAS 
 

 Antes de apresentar os resultados que foram obtidos para responder aos 

objetivos traçados nessa pesquisa fez-se necessário apresentar as informações 

obtidas quantos aos tipos de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas 

comunitárias.  

 A biblioteca é muito mais que um local para a guarda livros. Ela serve para 

preservar e comunicar idéias, pensamentos e a cultura que estão armazenados nos 

livros que a abriga. Cada biblioteca tem sua função e seu público e precisa ser 

pensada para as pessoas que farão uso dela: crianças, adolescentes, educadores 

entre outros. Assim, é preciso pensar o espaço da biblioteca como um lugar atraente 
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onde, além de ler, as pessoas possam trocar idéias, discutir, ouvir histórias, dar 

risadas etc. 

Diante desse pensamento que as bibliotecas comunitárias ao trabalhar com a 

mediação da leitura, têm procurado atender a comunidade na qual está inserida, 

convidando-a a participar de projeto de promoção da leitura que possibilite aos 

sujeitos da comunidade estar compartilhado de: roda de leitura, exposições, mostra 

de poesias, palestras, teatro, oficinas de arte entre outros. Neste sentido, as 

bibliotecas comunitárias podem estruturar seus serviços visando atrair a comunidade 

para o seu interior, por ser um espaço que procura fortalecer a cidadania, o Quadro 

3 apresenta algumas das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias 

estudas. 

 

Quadro 3 – Relação de atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas 
Comunitárias de Salvador 

N. Bibliotecas comunitárias  
 

Tipos de atividades 

01 Biblioteca Comunitária Condor 
Literário 
 

Leitura Compartilhada 
Cinoteca 
Literatura caminhando até você (contação 
de história) 
Baú literário (contação de história)  
Biblioteca na praça 

02 
 

Biblioteca Comunitária do Calabar  
 

Contação de história 
Cinoteca 
Exposição de fotos 
Encontro com escritor 
Atividade do Projeto Formação de Leitores 
Palestra 
Clube da leitura 

03 Biblioteca Comunitária de Ítalo 
 

Sacoleiros da leitura (contação de história)  
Sarau literário 
Película do sol 
Oficina de leitura e produção textual 
Formação de mediadores de leitura 
Biblioteca itinerante 

04 Biblioteca Comunitária Padre 
Alfonso Pacciani 
 

Rodas de leitura com jovens da 
comunidade 
Leitura livre  
Leitura com arte na escola 
Cine-teca. 

05 Biblioteca Comunitária Padre Luís 
Campinoti 
 

Roda de leitura 
Leitura com arte na escola 
Cine-teca 
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06 Biblioteca Comunitária Paulo 
Freire 
 
 

Roda de leitura 
Leitura com arte na escola 
Cine-teca 
Oficina literária – sussurros poéticos 
(contação de história) 
Hora do Conto 

07 Biblioteca Comunitária Novo 
Amanhecer 
 
 

Leitura livre 
Hora do conto 
Leitura compartilhada 
Cine-teca 

08 Biblioteca Comunitária Sandra 
Martini 
 
 

Produção de texto 
Roda de leitura 
Leitura compartilhada 

09 Biblioteca Comunitária São José 
de Calasanz 
 

Roda de leitura 

10 Biblioteca Comunitária Tia Jana 
 

Leitura compartilhada 

11 Biblioteca Comunitária Sete de 
Abril 

 

Contação de história 
Teatro de bonecos 
Concursos literários 
Leitura nas férias 

12 Biblioteca Parque São Bartolomeu 
 

Contação de história 
Atividades de leitura 

13 Biblioteca Comunitária Clementina 
de Jesus 
 

 

Baú de leitura (contaçao de história)  
Práticas de leitura 
Circulando saber (contação de história) 
Roda de diálogo com literatura 

14 Biblioteca e Infocentro Maria Rita 
Almeida de Andrade 

Contação de história 
Atividades literaturas 

15 Associação Cultural Biblioteca 
Betty Coelho 
 

Literatura infanto-juvenil 
Ênfase na oralidade 
Recitais de poemas e  contação  de 
histórias 

16 Biblioteca Jorge Amado Projeto de incentivo à leitura e acesso ao 
livro 
Atividades lúdicas 

17 Biblioteca Abdias do Nascimento Contação de Histórias Afro-brasileiras e 
Africanas para crianças da comunidade 
Curso de Língua e Cultura Yorubá 
Oficina de Percussão e Confecção de 
Instrumentos  
Saraus com manifestações artísticas de 
música dança, teatro e poesia, regadas às 
iguarias da culinária baiana 

18 Biblioteca Comunitária Esperança Prática da leitura 
Música 
Cinema 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, dentre as atividades desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias 

apresentadas no Quadro 3, foram selecionadas aquelas cujas ações podem ser 

reconhecidas como de mediação de leitura, que serão apresentadas nos quadros 

que seguem.  

 

Biblioteca Comunitária Condor Literário 

 

 Nasceu da iniciativa da Biblioteca Comunitária Sandra Martini e através do 

apoio da Instituição C&A e foi fundada em 31 de maio do ano de 201, em um Centro 

Comunitário localizado no loteamento condor no bairro de Águas Claras. O seu 

nome foi denominado pela comunidade em homenagem ao bairro. A Biblioteca tem 

como objetivo promover e garantir o acesso gratuito ao livro de literatura 

estimulando de maneira dinâmica e prazerosa o hábito pela leitura em crianças, 

adolescentes e adultos, que fazem parte da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Biblioteca Comunitária Hermano 

José de Almeida Gouveia Neto 

Contação de história 
Mediação de leitura, apresentação 
artística: Dramatização 
Recital de poesia  

20 Instituto Sócio Ambiental 

Renovação 

 

Roda de leitura 
Dança 
Música 
Artesanato 
Capoeira 
Boxe 

21 Biblioteca Comunitária Pai Cairi Hora do conto 



80 

 

Quadro 4 – Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Condor Literário 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Leitura Compartilhada A leitura compartilhada é uma atividade, que 
mediadora promove para favorecer a circulação de 
informação contida no livro selecionado.  Essa é uma 
atividade colaborativa que possibilita o 
compartilhamento da leitura entres os leitores. A 
mediadora faz inferências no decorrer da leitura, nos 
quais os leitores corroboram colocando seu ponto de 
vista.  

 

Literatura caminhando até 
você (contação de 
história) 
 

Essa modal idade de mediação de leitura consiste em 
visitar pessoas da comunidade que estão 
impossibilitadas de saírem de casa. Assim, o mediador 
vai até casa das pessoas para fazer a leitura de 
literária. 

Baú literário (contação de 
história) 

A mediação acontece por meio da brincadeira. O 
mediador vai até as escolas com os materiais que 
serão utilizados na mediação da leitura. Nessa ação 
busca criar experiências a partir das histórias das 
crianças, nas quais elas compartilham suas 
experiências por meio da leitura. A mediadora sempre 
faz perguntas com o intuito de as fazerem participar. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Biblioteca Comunitária do Calabar  
 
 A biblioteca foi inaugurada em 22 de abril de 2006 pelo grupo Jovem em Ação 

do Calabar, atual Associação Ideologia Calabar, em parceria com a Avante 

Educação e Mobilização Social, a Sociedade Beneficente e Recreativa do Calabar 

(SBRC) e com o Instituto C&A, idealizaram e construíram a Biblioteca Comunitária 

do Calabar com o firme propósito de contribuir, significativamente, para que o ato de 

ler faça parte da cultura da comunidade do Calabar e Alto das Pombas, através da 

democratização do acesso a diversos portadores de textos, do fomento à leitura e da 

formação de mediadores de leitura, na comunidade. 
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Quadro 5 – Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária do Calabar 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de história 
 

O contador se caracteriza antes de começar a narrar à 
história, interage com as crianças que possuem a faixa 
etária entes 2 a 12 anos de idade, fazendo 
questionamentos acerca de personagens famosos do 
mundo infantil. Após o mediador começa a narrar à 
história, vez ou outra ele interrompe a narrativa para 
utilizar algum objeto que será incorporado à narrativa. “ 

Clube de Leitura 
 

A atividade é organizada e conduzida pela mediadora 
de leitura, no início era restrita aos membros da 
equipe, após dois meses de experiências foi aberta 
para o público externo. Essa atividade consiste na 
escolha de um livro por cada membro e dentro da 
temática são levantados questionamentos que são 
descuidas por todos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Biblioteca Comunitária de Ítalo 
 
 A Biblioteca foi fundada em 16 de maio de 2005, pela Casa do Sol Padre. 

Luís Lintner, em homenagem a Ítalo Cambiaghi, um jovem italiano que tinha em vida 

o desejo de contribuir com a formação de crianças e jovens do Brasil. Em ocasião de 

sua morte, seus bens foram doados e revertidos para a construção desta Biblioteca, 

tendo apoio de seus familiares e amigos.  A Biblioteca de Ítalo desenvolve suas 

ações de fomento à leitura articulada com as atividades da Casa do Sol Padre Luís 

Lintner, atendendo a população do Bairro de Cajazeiras.  
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Quadro 6 – Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária de Ítalo 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Sacoleiros da leitura 
(contaçao de história) 
 

A mediadora de leitura encanta a garotada com o seu 
dinamismo e perfil de contadora de histórias. Reunindo 
um bom número de livros a mediadora parte para escola 
seleciona para passar mais algumas horas encantado 
as crianças com suas histórias. Inicialmente, a 
mediadora faz um contato prévio com a diretora da 
escola, informando o tipo de atividade que será 
desenvolvida na escola. Chegando a escola ela se 
reúne com alunos menores de 12 anos em círculos e 
passa a narrar às histórias selecionadas levada por ela. 

Oficina de leitura e 
produção textual 
 

Essa atividade é desenvolvida pelo mediador, onde os 
voluntários poderão entrar em contato com diversas 
técnicas de mediação de leitura, além de discutir as 
diferentes sensações que um mesmo livro pode 
despertar nas pessoas. Na oficina, ainda existe espaço 
para praticar as técnicas da produção de textos sobre a 
diversidade de locais e públicos para quem é possível 
ler. Esse momento cria a oportunidade para entender 
melhor a importância de ler para crianças e os impactos 
que isso pode trazer em suas vidas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Biblioteca Comunitária Padre Alfonso Pacciani 
 
 A biblioteca comunitária Padre Alfonso Pacciani nasceu de uma iniciativa de 

um jovem casal de italianos, Ellena e Danielle, amigos das irmãs calasanzianas, 

ambos desejavam levar o mundo da leitura a todas as crianças que frequentavam o 

espaço educativo, tendo como objetivo facilitar o acesso aos livros, incentivando o 

gosto e a prática da leitura. Mais de uma década se passaram e juntos com o 

Instituto C&A, através do “Programa Prazer em Ler”, a biblioteca conseguiu 

organizar o espaço com a aquisição de móveis e um grande acervo de livros 

literários de qualidade a toda a comunidade da Fazenda Grande do Retiro. A leitura 

tem um papel significativo no desenvolvimento social, pessoal, emocional e cognitivo 

do indivíduo, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, ativos, participativos 

capazes de contribuir para a mudança do contexto onde estão inseridos. 
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Quadro 7 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela 
Biblioteca Comunitária Padre Alfonso Pacciani 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Rodas de leitura com 
jovens da comunidade 

Segundo a mediadora essa atividade inicialmente 
começa com um bate papo com os jovens da 
comunidade acerca do que acontece na comunidade. 
Após essa conversa inicial os leitores selecionam o 
livro que eles gostam para ser discutido na roda de 
leitura. A leitura suscita debate e polêmica acerca da 
temática abordada.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Biblioteca Comunitária Padre Luís Campinoti 

 
 A biblioteca foi idealizada a partir de um olhar muito cuidadoso e 

comprometido do Padre Luís Campinotti um dos fundadores da igreja-comunidade 

São José Operário situada no bairro de Fazenda Grande do Retiro. Orientados pelo 

padre que dá nome a nossa instituição o centro comunitário foi construído a pouco 

mais de trinta anos, funcionando inicialmente como espaço para estudos, pesquisas, 

reforço de disciplinas pedagógicas, curso de artesanato e aulas de informática, 

todos realizados através de voluntariados de moradores da própria comunidade. 

Assim, no dia 16 de agosto de 2013 reinauguramos a Biblioteca Comunitária 

Padre Luís Campinotti, nome escolhido como forma de homenagear a este padre 

que também se interessava por educação gratuita que incentivasse a formação 

intelectual, política, e cultural dos moradores do nosso bairro. Com a necessidade de 

oferecer a comunidade oportunidade de acesso a livros literários de qualidade, a 

biblioteca está aberta semanalmente nos turnos da manhã e tarde para mediação de 

leitura, releitura de livros literários, roda de leitura, pesquisas, orientações, 

empréstimo de livros de literatura de todos os gêneros e para todos os públicos 

(adulto, jovem e infantil). 
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Quadro 8 - Biblioteca Comunitária Padre Luís Campinoti Atividades de 
mediação de leitura desenvolvida pela 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Roda de leitura Conforme a mediadora a roda de leitura é uma atividade 
que depende do público, pois envolve a participação dos 
leitores na interação do tema. Ela ressalta que a escolha 
do assunto a ser lido depende da faixa etária do público 
e também do assunto abordado, pois existe também 
uma preocupação com o assunto a ser discutido, pois 
envolve a questão da moral dos conteúdos.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Biblioteca Comunitária Paulo Freire 

 
 Foi criada em 02 de maio de 2001 pelo SOFIA Centro de Estudos. A 

Biblioteca promove ações de incentivo à leitura literária e formação de novos 

leitores, principalmente, para crianças e adolescentes. Em 2006, conquistou o 

Troféu de Finalista do I Prêmio Viva Leitura na categoria “Bibliotecas Públicas, 

Privadas e Comunitárias” (MEC/ MinC/ OEI/Fundação Santillana). Dispõe de um 

amplo e diversificado acervo bibliográfico, tanto para a leitura local quanto para o 

empréstimo a usuários cadastrados. Possui instalações dotadas de salas de aula, 

laboratório de informática e aprazível área verde com anfiteatro. Atua em parceria 

com escolas públicas e comunitárias e outras organizações sociais. 
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Quadro 9 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Paulo Freire 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Roda de leitura  Os participantes fazem um circulo, e a mediadora conta 
a história do livro que foi previamente selecionado, no 
decorrer da leitura a mediadora faz pausas para 
interagir com leitores acerca de algum ponto relevante 
na história. Segundo a mediadora esse é ponto crucial 
da leitura; a interação do público. 

Oficina literária – 

sussurros poéticos 

(contação de história) 

 

Essa atividade acontece com crianças e adolescentes. 
Sussurros Poéticos é uma estratégia de mediação de 
leitura que trabalha a poesia pelo encantamento. Versos 
e estrofes de poemas são lidos “ao pé do ouvido” 
daqueles que, de olhos fechados, são escolhidos por 
outros, os leitores, que se alternam, sucessivamente, e 
transmitem poesias como uma suave e envolvente brisa 
“a soprar em nossos ouvidos". 

Hora do Conto A mediadora escolhe um livro com uma temática e narra 
às histórias para as crianças (menores de 12 anos). 
Após a história elas levantam questões existentes nas 
histórias fazendo as crianças refletirem e responderem 
aos seus questionamentos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Biblioteca Comunitária Novo Amanhecer 
 
 A Biblioteca Comunitária Novo Amanhecer nasceu em 1992, acreditando na 

biblioteca como um espaço de imaginação, reflexão e liberdade. Na biblioteca são 

desenvolvidas atividades de pesquisa, leitura a formação de leitores, principalmente 

aqueles que estão excluídos da possibilidade de ler e do acesso aos livros por não 

conseguirem na maioria dos casos, vencerem as barreiras desta exclusão. A 

biblioteca teve em 2014 um projeto de leitura aprovado pelo Instituto C&A, através 

do Programa Prazer em Ler (PPL). 
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Quadro 10 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Novo Amanhecer 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Hora do conto Inicia a mediação com os leitores sentados 
confortavelmente cima de tapetes. O material escolhido 
para hora da leitura é criteriosamente organizado para 
atender as necessidades dos leitores. Leva-se em 
consideração a faixa etária e relação do público com os 
títulos. Essa atividade ocorre durante uma 1 hora 
semanalmente. Cada leitor realiza a leitura do livro 
escolhido com a intervenção do mediador no decorrer 
que auxilia no processo da leitura. 

Leitura compartilhada 
 
 

É uma atividade na qual os leitores compartilham a 
mesma leitura, a diferença é o debate que o tema em 
questão gera. Essa troca de experiência de acordo com 
a mediadora favorece um olhar mais crítico por parte do 
jovem da comunidade. A leitura compartilhada 
estabelece relações, ajuda na compreensão leitora. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Biblioteca Comunitária Sandra Martini 

 

 A Biblioteca Comunitária Sandra Martini, nasce no dia 30 do mês de julho de 

2003 quando se inaugurou um espaço de leitura, uma pequena biblioteca, doada 

pela Professora Italiana Sandra Martini que fez onze meses de experiência dando 

aula de inglês na escola São Damião.  Este espaço inicialmente era assumido por 

jovens voluntários da comunidade e a partir de março de 2004, a mesma professora 

acima citada mandou o recurso financeiro para pagar uma funcionária para que o 

espaço ficasse aberto a tempo integral. Sendo assim, a biblioteca Sandra Martini 

tornou-se a primeira biblioteca comunitária aberta à comunidade do bairro de Águas 

Claras oferecendo leitura literária de qualidade para seus leitores. 

 

 

 

 

 
 
 
 



87 

 

Quadro 11 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Sandra Martini 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Produção de texto È uma atividade que os jovens da comunidade colocam 
em pratica a escrita por meio da produção de contos, 
poemas, redações entres outros. Essa produção é 
intermediada por um mediador que avalia o processo de 
escrita do jovem. 

Roda de leitura A mediadora informa que inicialmente o que irá 
acontecer na roda de leitura, avalia a faixa etária dos 
leitores que irão participar para adequar os livros que 
serão lidos. 

Leitura compartilhada É uma atividade voltada para o compartilhamento do 
mesmo texto literário pelos leitores, esse tipo de 
atividade segundo a mediadora volta-se para o público 
adolescente e/ou adulto, pois é muito importante a 
promoção de debate sobre o tema abordado. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Biblioteca Comunitária São José de Calazans 

 

 A iniciativa de criação da Biblioteca São José de Calasanz nasceu com um 

antigo sonho de levar o mundo da leitura crianças, adolescentes e adultos que 

frequentam espaço com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade a livros e, 

assim, incentivar o gosto e a prática da leitura.  Com recursos financeiros do Instituto 

C&A foi possível ampliar o acervo literário, bem como organizar o espaço com novos 

equipamentos, proporcionando aos usuários um ambiente mais alegre e 

aconchegante. Todos os moradores da comunidade, assim como demais pessoas 

sintam-se convidados a uma visita a biblioteca para participar das rodas de leituras, 

fazer pesquisas ou realizar empréstimos de livros. 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Quadro 12 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária São José de Calazans 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Roda de Leitura 
 

A roda de leitura sempre começa com uma música 
cantada por todos, porque promove o entrosamento 
entre os participantes. Após os leitores ficam sentados 
sobre uma almofada e a mediadora faz o sorteio do 
leitor que fará a leitura naquele dia, podem ser 
escolhidos até cinco leitores. Cada um escolhe o livro do 
seu gosto. A mediadora faz perguntas acerca do texto 
lido e depois preenche um cronograma de leitura, no 
qual é colocada a data, os nomes dos leitores do dia, o 
gênero do livro e entregam aos leitores para colocarem 
suas observações sobre a leitura. 

Hora do Conto e da 
leitura 
 

Através da palavra e da música a mediadora conta 
histórias, os livros e histórias são sugestões das 
crianças. Após a contação, são promovidas brincadeiras 
e oficinas relacionadas ao tema. Lápis de cor, giz, folhas 
de papeis distribuídos entres as crianças para que elas 
possam desenhar o que ele entendeu sobre o livro, os 
personagens ou sobre a mensagem que o livro quis 
passar. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Biblioteca Comunitária Tia Jana 
 
 
 A Biblioteca Tia Jana nasceu em 15 de junho de 2013 por iniciativa de alguns 

membros da comunidade, através do Programa Prazer em Ler e o apoio financeiro 

do instituto C&A. A ideia dar início quando o projeto foi aprovado no programa prazer 

em ler. No início a biblioteca seria em uma creche, mas para a comunidade ter livre 

acesso estava complicado, pois existiam muitas crianças e os responsáveis pelo 

local não queria por em risco a segurança das crianças.  Assim, uma moradora do 

bairro ouvindo a preocupação dos membros e ofereceu uma pequena casa que ela 

alugava. Logo após aceitar e começou a organizar o espaço para torná-lo 

aconchegante e agradável para todos. A biblioteca embala a comunidade 

apresentando a mediação da leitura e levando-a fazer sua própria viagem e 

descubra os caminhos da leitura. 
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Quadro 13 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Tia Jana 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Roda de leitura A mediadora sempre seleciona o livro que irá ser lido na 
roda de leitura, pois a maioria do público faz parte da 
comunidade e ela já sabe mais ou menos a faixa etária. 
Para recebê-los sempre tem uma música que faz 
referência ao tema que irá ser lido. Ela ressalta que 
sempre faz perguntas provocadoras para o momento do 
bate-papo, de maneira que os leitores reflitam sobre o que 
foi lido.  

Momento do conto A leitura é uma atividade de integração entre os 
participantes, a mediadora de forma lúdica e divertida 
utiliza gestos e brinquedos para tornar o momento 
interessante. Ao término da leitura a mediadora incentiva a 
criança a desenhar sobre a história contada, os 
personagens, os aprendizados.  

Produção textual A mediadora informa que essa é um tipo de atividade 
voltada para a leitura, os leitores escolhem um livro com 
uma temática do gosto de cada um e após a leitura existe 
a produção de um texto que na maioria das vezes é uma 
redação. A mediadora ressalta que essa atividade é 
importante para preparar o sujeito da comunidade para 
uma prova que ele precise produzir um texto. Ela informa 
que orienta os participantes da atividade, tirado dúvidas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Biblioteca Comunitária Sete de Abril 
 

       Foi criada em 27 de julho de 2002. Desde então, atua no bairro de Sete 

de Abril e em bairros circunvizinhos desenvolvendo atividades de incentivo à leitura: 

mediação de leitura, teatro de bonecos, concursos literários e leitura nas férias. A 

comunidade reconhece sua importância e participa ativamente das atividades 

propostas. 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Quadro 14 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Sete de Abril 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de história 
 

A mediadora de leitura ler, conta e 
encanta a garotada com desempenho 
diferenciado pela formação teatral. Por 
meio da apresentação teatral a 
mediadora faz narração literária 
performáticas, inserindo a participação 
dos leitores na narrativa.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Biblioteca Parque São Bartolomeu 

 

 A biblioteca foi inaugurada em 12 de novembro de 2005. O processo de 

construção foi um trabalho em equipe que envolveu toda a comunidade do bairro: 

educadores, jornalistas, jovens e membros de instituições.  A Biblioteca desenvolve 

atividades de incentivo à leitura e apoio escolar visando à formação cidadã dos 

moradores de Ilha Amarela/Parque São Bartolomeu. A Biblioteca também se 

preocupa com a preservação da memória local e, por isso, faz um levantamento de 

documentos que contam a história do Parque São Bartolomeu e do Subúrbio 

Ferroviário.  

 

Quadro 15 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Parque São Bartolomeu 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de história A atividade tem início na própria Biblioteca, onde a 
mediadora de leitura lê história para as crianças. 
Depois desta mediação dá-se inicio ao cortejo literário 
pelas ruas da comunidade liderado pelos poetas do 
grupo “Coletivo de Poesia Além das Sete Praças" em 
conjunto com as pessoas da comunidade, segue para 
algumas escolas que são previamente selecionadas, 
que fará uma parada programada para acontecer 
alguma atividade de mediação de leitura, tais com: 
recital de poesia, cirandas entre outros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 



91 

 

Infocentro Maria Rita Almeida de Andrade 
 
 
 Em 23 de agosto de 2009 foi implantado na sede do Projeto Cirandando 

Brasil, no bairro da Cidade Nova, a Biblioteca Comunitária e Infocentro Maria Rita 

Almeida de Andrade, com recursos do Prêmio Ludicidade - Pontinho de Cultura 

promovido pela Secretaria de Cidadania Cultural – Ministério da Cultura. A biblioteca 

foi fundada através de uma doação de uma psicóloga que em sua homenagem 

colocamos o nome dela, Maria Rita Almeida de Andrade. 

 A biblioteca desenvolve atividades literárias como empréstimos de livros e 

mediação de leitura.  A Biblioteca é parte integrante da Rede de Bibliotecas 

Comunitárias de Salvador e vem desenvolvendo ações como: Formação de novos 

leitores e mediadores de leitura, acesso ao livro, acompanhamento de políticas 

públicas do livro e da leitura que favoreçam o acesso ao livro e à formação de 

leitores e de mediadores de leitura.  Biblioteca Maria Rita Almeida de Andrade tem a 

parceria do instituto C&A desde 2010. 

 

Quadro 16 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pelo Infocentro 
Maria Rita Almeida de Andrade 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de história 
 
 

O mediador narrar à história incorporando vez ou 
outra com objetos lúdicos que na narrativa.  

Atividades literaturas 
 

Desenvolve atividades que visam o incentivo à leitura 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Biblioteca Jorge Amado 

 

 A biblioteca integra a Associação Esperança, e foi fundada em 2003. A 

responsável por este espaço de leitura é Tatiana Bina da Anunciação que possui o 

ensino básico completo. Ela é remunerada pela Associação Esperança e trabalha 

com mais dois voluntários, jovens que residem próximo ao EAL e realizam peças de 

teatro e contação de história no jardim lateral do espaço. 
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Quadro 17 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Jorge Amado 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Projeto de incentivo à leitura e 
acesso ao livro 

Projeto de incentivo à leitura e acesso ao livro 
é desenvolvendo semanalmente por meio das 
atividades lúdicas, onde os participantes 
aprendem a utilizar a biblioteca como um 
espaço lúdico e prazeroso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Biblioteca Abdias do Nascimento 

 Criada em 2007 a Biblioteca Abdias do Nascimento localizada no bairro de 

Periperi foi pensada a partir das inquietações de jovens, moradores do subúrbio que 

sentiam a necessidade de um espaço no qual eles pudessem dialogar e discutir 

sobre questões ligadas a religião de matriz africana e cultura afro como um todo. 

Com atividades que vão além da leitura, como o curso de Iorubá, fabricação de 

instrumentos, dança e oficinas de arte. O público é formado por crianças, jovens e 

adultos da localidade, além de professores, estudiosos e admiradores da cultura 

afro. 

 
Quadro 18 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 

Abdias do Nascimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de Histórias Afro-
brasileiras e Africanas 

A temática dos livros são todos de histórias 
africanas e Afro-brasileiras, os participantes 
são crianças e adolescentes de escolas 
públicas e ONG's. Os participantes fazem um 
circulo, e a mediadora conta a história do livro 
selecionado, sempre solicitando a intervenção 
dos leitores no decorrer no decorrer da leitura. 
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Biblioteca Comunitária Esperança 
 

 
 A Biblioteca Comunitária Esperança (BCE), inaugurada em 09 de dezembro 

de 2009 nas dependências da Igreja Batista Esperança (IBE) e tendo como 

instituição colaboradora o Centro de Ética Social Martin Luther King do Brasil. A 

inexistência de uma biblioteca pública aberta diariamente, a distância entre o bairro 

e as demais bibliotecas da cidade de Salvador, o baixo desenvolvimento econômico 

da população do bairro de Pituaçu e o compromisso social da Igreja Batista 

Esperança (IBE) representaram as principais motivações para a organização da 

biblioteca.  

 Através deste projeto, busca-se contribuir para a inclusão cultural da 

comunidade infantil, juvenil e adulta de Pituaçu mediante a criação de condições 

alternativas de acesso à cultura através da oferta de um espaço para a prática da 

leitura, contato com a música e cinema. Como desdobramento destes objetivos, a 

BCE busca também promover a prática da leitura, promoção e produção cultural 

através de eventos como festivais, exposições, fóruns, espetáculos, lançamento de 

livros, etc. 

 
Quadro 19 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 

Comunitária Esperança 
 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Prática da leitura A mediadora trabalha com o jovem da 
comunidade a prática de leitura e da 
interpretação textual. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Associação Cultural Biblioteca Betty Coelho 

 

 Especializada em literatura infanto-juvenil, a Biblioteca Comunitária Betty 

Coelho foi fundada em 1998 por iniciativa do “poeta de rua” Douglas Almeida. A 

Betty Coelho atende basicamente à população da Boca do Rio e\ou bairros 

próximos, mas está aberta a toda a comunidade, inclusive para empréstimos.  
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Quadro 20 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Associação 
Cultural Biblioteca Betty Coelho  

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Recital de poemas e contação de 

história 

 

A biblioteca promove a mediação de leitura 
por meio de recitais de poesias declamada 
pelos jovens da comunidade e contação de 
história. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Biblioteca Comunitária Clementina de Jesus 

 
 
 A Biblioteca começou como a Sala de Leitura Clementina de Jesus, criada em 

15 de setembro de 1984, pela Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia, a 

partir do desejo de facilitar as atividades de pesquisa escolar dos jovens deste 

conjunto. A sala foi adotada pelos jovens como novo espaço de pesquisa e leitura e, 

mais tarde, como um espaço de convivência, de estímulo à leitura, à produção 

literária, à circulação de livros, CDS, DVDs.  Assim, a sala de leitura se 

transformou na biblioteca comunitária Clementina de Jesus, que além de incentivar a 

leitura literária, contribui para a complementação escolar e se configura como um 

espaço de educação para cidadania e de resistência social.  

Nessa perspectiva, a Biblioteca desenvolve ações em parceria com escolas públicas 

e comunitárias e com organizações sociais dos 14 bairros da Península de Itapagipe 

e disponibiliza seu rico acervo para empréstimos. 
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Quadro 21 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Clementina de Jesus 

 
Tipos de atividades Como são desenvolvidas 

 

Roda de diálogo com 
literatura 

São encontros mensais promovidos pela biblioteca que 
convidam os cidadãos da comunidade a dialogar e 
debater sobre a literatura. 

Circulando Saber 
(contação de história)  
 

O circulando saber é uma atividade de mediação de 
leitura que envolve a contação de história para crianças 
das creches, escolas comunitárias e públicas, 
associações e praças do Uruguai. A mediadora agenda 
uma visita aos locais acima citados e chegando ao local 
faz um circulo com as crianças, espalhando entre elas 
os livros levados, a mediadora solicita a algumas das 
crianças para selecionar os livros a ser lidos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Biblioteca Comunitária Hermano José de Almeida Gouveia Neto 

 
Situada na Rua Carlos Gomes, a biblioteca tem como objetivo desenvolver a 

mediação de leitura, apresentação artística como a dramatização, recitação de 

poesia e contação de história. 

 
Quadro 22 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 

Comunitária Hermano José de Almeida Gouveia Neto 
 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Contação de história 
 

A mediadora escolhe a história que será contada, após 
contar a história faz questionamento às crianças: qual a 
parte que mais gostaram? De quem vocês mais gostam? 
De que não gostam? O que aconteceu com fulano? 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Instituto Sócio Ambiental Renovação  

 
O Instituto Sócio Ambiental Renovação é formado por um grupo de pessoas 

preocupadas com as questões socioambientais. A organização foi criada a partir da 

necessidade em atender às camadas menos favorecidas e com a preocupação na 

conservação e preservação do meio ambiente. No Instituto Renovação são 

desenvolvidas diversas atividades culturais e esportivas como: roda de leitura, 
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dança, música, artesanato, capoeira e boxe. No local funciona de forma permanente 

a Biblioteca Comunitária com mais de 8.000 livros aberta a toda Comunidade do 

Bairro da Paz 

Quadro 23 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pelo Instituto 
Sócio Ambiental Renovação 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Roda de leitura  Roda de leitura acontece uma vez por semana com 
jovens da comunidade e dos bairros vizinhos, por meio da 
leitura de livros em voz alta, realizada pela mediadora, 
promovendo liberdade para que os jovens leitores leiam 
os livros espontaneamente e em seus ritmos próprios. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Biblioteca Comunitária Pai Cairi 

 
 Situada no bairro de Castelo Branco, a biblioteca comunitária Pai Cairi oferta 

a comunidade acesso livre a livros de qualidade, oportunizando a mediação de 

leitura por meio do momento do conto, pesquisas entre outros.  

 

Quadro 24 - Atividades de mediação de leitura desenvolvida pela Biblioteca 
Comunitária Pai Cairi 

 

Tipos de atividades Como são desenvolvidas 
 

Momento do conto  

 

A mediadora recebe as crianças individualmente, pois são 
crianças da comunidade. Conversa com elas e após 
estabelece algumas regras para a contação. Após a 
contação, a mediadora realiza uma oficina em que as 
crianças se envolvam e relembra o que foi contado na 
história. A atividade pode ser jogo da memória, boliche, 
relacionado com perguntas sobre os personagens das 
histórias entrem outros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ao investigar os tipos de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas 

comunitárias, foram identificadas 32 atividades de leitura, porém quando se analisa 

os tipos de atividades desenvolvidas por cada uma, percebe-se que 05 das 

atividades identificadas, a saber: contação de história, hora do conto, momento 

do conto, roda de leitura, leitura compartilhada apesar de terem títulos diferentes 
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e desenvolverem as atividades de mediação da leitura de forma deferente possuem 

na sua prática a mesma função, a saber: Contação de história “é a arte de criar 

imagens que ajudam a despertar as sensações e ativar no ouvinte os sentidos; 

paladar audição, tato, visão e olfato.” (GROSSI, 2018, p. 5). 

 Hora do conto e momento do conto é uma arte milenar de contar história 

passa de geração para geração oralmente. (SANTOS, 2015, p. 11).  

 Pelas definições percebe-se que as atividades contação de história, hora 

do conto e momento do conto são atividades que possuem a mesma finalidade, 

desenvolver a arte de contar história para um determinado público que geralmente é 

o público infanto-juvenil na faixa etária entre 2 a 12 anos de idade.  

 A atividade roda de leitura “é uma prática de ensino pautada ao ato de ler 

coletivamente [...] Embora essa atividade seja realizada em círculo – daí o nome de 

roda essa prática admite que os participantes se coloquem em semicírculos ou que 

fiquem deitados em tapetes ou colchonetes.” (CORRÊA, 2018). 

 A leitura compartilhada é uma atividade que favorece a circulação de 

informações sobre as estratégias utilizadas pelos diferentes leitores para atribuir 

sentido a um texto. É uma leitura que se faz em conjunto. Porque possibilita trocar, 

compartilhar e falar sobre um trecho da leitura. (CORRÊA, 2018). 

 As atividades denominadas de roda de leitura e leitura compartilhada ao 

serem analisadas, compreendeu-se que mesmo possuindo nomenclaturas 

diferentes, na prática estão relacionadas ao ato de ler conjuntamente. Essas 

atividades geralmente são voltadas para público jovem e/ou adulto, pois ao final de 

cada leitura sempre gera debate acerca do tema que foi lido. 

 Quando se refere à atividade de produção de textos foi identificado que 04 

das bibliotecas comunitárias estudadas utilizam essa atividade com a mesma 

denominação e desenvolvem no dia-a-dia da mesma forma essa atividade de 

mediação da leitura. Assim, essa atividade será considerada como um único tipo de 

atividade. Segundo Val e Fiad (2018) produção de textos orais e escritos baseia-se 

em teorias linguísticas da enunciação, que consideram a língua um fenômeno social, 

uma forma de ação e de interação social.   

  O clube de leitura foi à única atividade analisada que é utilizada por apenas 

uma biblioteca comunitária. Para Cosson (2018) clube de leitura consiste em discutir 

a leitura de uma obra literária ou não. Esses encontros podem ser realizados como 

parte do programa de leitura de uma biblioteca.  
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 Após analisar as 32 atividades desenvolvidas nas bibliotecas comunitárias 

pesquisadas, percebeu-se a existência de atividades recorrentes que mesmo sendo 

realizadas de forma diferentes possuíam a mesma finalidade.  Dessa forma, houve a 

compilação dessas atividades transformado-as em um único título. O Quadro 25 

apresentará os resultados obtidos. 

 

Quadro 25 - Tipos de atividades desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias 
 

Atividades  Quantidade Público alvo 

Contação de 
história 

15 Atividade voltada para o público infanto-juvenil, 
pois muitas vezes requer do mediador objetos 
lúdicos que evolva as crianças. 

Roda de leitura 10 É desenvolvida para o público jovem e/ou 
adulto, pois sempre ao final das leituras a 
mediadora promove um debate e 
questionamento acerca do que foi discutido. 

Produção textos O4 É um tipo de atividade voltada para a leitura e a 
produção de textos, os jovens da comunidade 
colocam em pratica a escrita por meio da 
produção de contos, poemas, redações entrem 
outros. 

Clube de leitura 
 

01 Essa atividade consiste na escolha de um livro 
por cada membro e dentro da temática são 
levantados questionamentos que são descuidas 
por todos. 

   Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
 Depois de analisar cada um dos quadros, verificou-se repetições de 

atividades com a mesmas nomenclaturas com atividades desenvolvidas de forma 

diferentes, após realizar essa análise chegou-se aos resultados de 04 atividades 

realizadas nas bibliotecas comunitárias que trabalham com a mediação de leitura 

que são essas: contação de história, clube da leitura, produção de textos e roda 

de leitura.  

 Posteriormente a análise das atividades desenvolvidas nas bibliotecas 

comunitárias que atuam com a mediação de leitura, identificou-se 02 atividades que 

trabalham a mediação da leitura de forma indireta. A biblioteca comunitária 

disponibiliza somente seu espaço para que o leitor realize a prática da leitura sem o 

auxílio de um mediador. Esse tipo de mediação pode ser considerada fraca, pois a 
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biblioteca nesse caso está atuando somente como agente mediador da leitura. 

Como mostra o Quadro 26. 

 

Quadro 26 - Atividades nas quais a mediação de leitura não é trabalhada 
diretamente 

 

Atividades 
 

Quantidade Público alvo 

Atividades de literaturas 
 

01  
Mera divulgação do espaço e dos livros 
disponíveis para leitura. 
 

Projeto de incentivo à 
leitura e acesso ao livro 
 

01 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, das 21 bibliotecas comunitárias analisadas, apenas 01 não desenvolve 

atividades de mediação direta da leitura. 

Entende-se que ouvir, ler e contar histórias desenvolve o pensamento crítico e 

oferece às pessoas da comunidade a possibilidade de conhecer o mundo, que na 

maioria das vezes está cheio de conflitos e com problemas existentes na própria 

comunidade que precisam ser enfrentados. Assim, a leitura pode se tornar um 

mecanismo de libertação para aqueles que vivem nas periferias dos centros urbanos 

e em pequenas cidades.  

 Na próxima subseção serão identificadas dentro das atividades de mediação 

da leitura quais as dimensões da mediação que essas atividades vêm alcançando 

aos seres oferecidos aos usuários das bibliotecas comunitárias. 

 

4.2 DIMENSÕES DA MEDIAÇÃO CONTEMPLADAS PELA AS ATIVIDADES      
      DESENVOLVIDAS NAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 
 

 Após analisar os tipos de atividades de mediação de leitura desenvolvidas 

nas bibliotecas comunitárias, formam selecionadas 04 das atividades estudas que 

atuam com a mediação de leitura, a saber: roda de leitura, contação de história, 

clube da leitura e produção de textos. Essa subseção trará as dimensões da 

mediação, a saber: dimensão dialógica, estética, formativa, ética e política 

estudadas por Gomes (2014, 2016), fazendo a relação das mesmas com cada uma 

das atividades analisadas na subseção anterior. 
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 Em síntese a atividade roda de leitura como apresentado na subseção 4.1 é 

uma prática de ensino pautada ao ato de ler coletivamente é uma atividade seja 

realizada em círculo, daí o nome de roda. Como segue no Quadro 27. 

 

Quadro 27 - Dimensões da mediação contempladas pela atividade roda de 
leitura 

 

Dimensões da 
mediação 

Roda de leitura 

Dimensão dialógica Na observação feita no local; examinando e ouvindo os 
profissionais que atuam com mediação de leitura, podemos 
identificar que essa atividade de mediação alcança a 
dimensão dialógica, porque o mediador ao final da leitura 
abre o debate acerca do que foi lido, promovendo a 
participação de cada pessoa que fez parte da sessão. Os 
participantes discutem, falam, enfim, dialogam. Dentro da 
dimensão dialógica o nível da mediação da leitura nessa 
atividade é forte. 

Dimensão estética 
 

Essa atividade fica no plano da discussão por isso não 
alcança a dimensão estética. Embora essa atividade 
promova um debate, ela não assegura que cada pessoa 
que sai dessa sessão possa a vir desenvolver sua 
criatividade no seu cotidiano. Isso não se concretiza na 
atividade de mediação de leitura denominada roda de 
leitura. Assim, a dimensão estética nessa atividade 
alcança nível de mediação muito fraco. 

Dimensão formativa 
 

Embora essa atividade gere um debate acerca da temática, 
essa atividade não gera um produto que possa vir a ser 
avaliado por um especialista, ela não se preocupa como a 
formação do leitor no final da leitura. Assim, a dimensão 
formativa na atividade denominada roda de leitura alcança 
nível de mediação muito fraco. 

Dimensão ética Na atividade nomeada roda de leitura a medidora ressalta 
que a escolha do assunto a ser lido depende da faixa etária 
do público e também do assunto abordado, porque existe 
uma preocupação com o conteúdo que será debatido pelos 
leitores, principalmente daqueles que estão em processo de 
formação intelectual. No decorrer da entrevista percebe-se 
que os mediadores têm consciência da importância de 
transmitir valores ao público. Nesse caso a dimensão ética 
na atividade roda de leitura será considerada intermediária. 

Dimensão política A dimensão política não está devidamente trabalha, 
parece não estar sendo alcançada nessa atividade. Não foi 
possível observar se ocorre um desdobramento de caráter 
político da mediação da leitura realizada. Assim, considera-
se que a dimensão política trabalhada nessa atividade ainda 
é fraca. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Quanto à atividade de mediação da leitura denominada contação de 

história, a arte de criar imagens que ajudam a despertar as sensações e ativar no 

ouvinte os sentidos, apresenta-se no Quadro 28 o seu nível de alcance das 

dimensões da mediação da informação. 

 

Quadro 28 - Dimensões da mediação contempladas pela atividade contação de 
história 

 

Dimensões da 
mediação 

Contação de história 

Dimensão dialógica Nesse tipo de atividade o mediador de leitura promove a 
interação entre o público por meio da música, objetos 
lúdicos, questionamentos acerca do que foi lido 
solicitando a participação das crianças na leitura. Assim, 
o nível da dimensão dialógica nessa atividade é forte. 

Dimensão estética 
 

Essa atividade fica não fica somente no plano da 
interação mediador, livro, leitor. A mediadora, além de 
levantar questões que faziam parte da história, realiza 
após a contação de história, a uma oficina em que as 
crianças se envolvem e relembram o que foi contado na 
história. A atividade pode ser jogo da memória, boliche 
com perguntas sobre os personagens da história. Assim, 
a dimensão estética nessa atividade alcança nível de 
mediação muito forte. 

Dimensão formativa Embora essa atividade suscite questionamentos e 
interação entre o público e o mediador, na qual se produz 
uma oficina para fixação da informação trabalhada no 
decorrer da história e no final essa atividade gere um 
produto, o produto gerado não passa pela a avaliação de 
um especialista. Apesar de haver uma preocupação 
como a formação do leitor no final da leitura, ela 
efetivamente não alcança a dimensão formativa. 
Portanto, a dimensão formativa na atividade 
denominada contação de história alcança o nível de 
mediação intermediário. 

 Dimensão ética 
 

Na atividade contação de história a medidora observa 
que existe uma preocupação na escolha do tema de 
acordo com a faixa etária do público. Porque através da 
história contada transformam vidas. Nesse caso a 
dimensão ética nessa atividade é intermediária. 

Dimensão política A dimensão política não parece ser trabalhada 
diretamente na atividade contação de história, assim, 
considera-se que a dimensão política trabalhada nessa 
atividade é fraca. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 A atividade de produção de textos é uma atividade que é originada a partir 

oralidade e da escrita, baseia-se em uma forma de ação e de interação social. O 

Quadro 29 mostrará sua inter-relação com as dimensões da mediação. 

 

Quadro 29- Dimensões da mediação contempladas pela atividade produção de 
texto 

 

Dimensões da 
mediação 

 

Produção de texto 

Dimensão dialógica Na a atividade produção de textos, os leitores escolhem 
um livro com o assunto que gosta e após a leitura existe 
a produção de um texto que na maioria das vezes é uma 
redação, um conto, um poema, que é avaliado pelo 
mediador. Essa atividade é voltada para preparar o 
sujeito para uma avaliação que por ventura ele precise 
produzir um texto. Assim, a dimensão dialógica na 
atividade produção de texto é forte. 

Dimensão estética 
 

Essa atividade vai além do plano da leitura e da 
discussão, ela assegura que cada sujeito que saia dessa 
sessão possa desenvolver sua criatividade no seu 
cotidiano, aplicando o que aprendeu. Isso se concretiza 
na atividade de mediação de leitura denominada 
produção de texto. Assim, a dimensão estética nessa 
atividade alcança nível de mediação muito forte. 

Dimensão formativa É uma atividade que os jovens colocam em prática a 
escrita por meio da produção de contos, poemas, 
redações entre outros. Essa produção é intermediada por 
um mediador que avalia o processo de escrita do jovem. 
Logo, a dimensão formativa na atividade produção de 
textos alcança o nível de mediação forte. 

 Dimensão ética 
 

Na atividade produção de texto a medidora não deixa 
claro se existe um critério de escolha do tema a ser lido, 
porque quem escolhe o assunto a ser lido e o que vai ser 
produzido são os leitores. O tema é livre. Então a 
dimensão ética nessa atividade será fraca. 

Dimensão política A dimensão política também parece não ser trabalhada 
na atividade produção de texto, gerando uma discussão 
no processo de produção, não ficando claro na voz do 
mediador a preocupação com tal dimensão. Assim, 
considera-se que a dimensão política trabalhada nessa 
atividade é fraca. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 O clube de leitura consiste basicamente na reunião de um grupo de 

pessoas, em encontros sucessivos, para discutir a leitura de uma obra literária ou 

não. Como segue o Quadro 30. 

 

Quadro 30 - Dimensões da mediação contempladas pela atividade clube de 
leitura 

 

Dimensões da 
mediação 

 

Clube de leitura 
 

Dimensão dialógica 
 

O desenvolvimento dessa atividade consiste na escolha de 
um livro por cada membro do grupo, que é lido 
previamente e dentro da temática são levantados 
questionamentos que são discutidos por todos. Essa 
atividade de mediação alcança a dimensão dialógica, 
porque o mediador, ao final da leitura, abre o debate sobre 
o que foi lido, promovendo a interação das pessoas que 
fizeram parte da sessão. Assim, pode-se dizer que a 
dimensão dialógica na atividade clube de leitura é forte. 

Dimensão estética 
 

Essa atividade fica no plano da discussão, por isso não 
alcança a dimensão estética. Embora essa atividade 
promova um debate, ela não garante que cada sujeito que 
saiu dessa sessão possa vir a ampliar sua criatividade no 
seu dia-dia. Isso não se concretiza na atividade de 
mediação de leitura denominada clube de leitura. Assim, a 
dimensão estética nessa atividade alcança nível fraco de 
mediação. 

Dimensão formativa 
 

Embora essa atividade gere um debate, ela não alcança a 
dimensão formativa, porque não gera um produto final que 
possa vir a ser avaliado atestando o processo de formação 
do sujeito ao final da leitura e debate. Assim, a dimensão 
formativa na atividade nomeada clube de leitura alcança o 
nível de mediação muito fraco. 

 Dimensão ética 
 

Na atividade clube de leitura a não existe uma 
preocupação na escolha do tema a ser lido, porque quem 
escolhe o assunto a ser lido são os leitores. O tema é livre. 
Então pode-se dizer que a dimensão ética nessa 
atividade tende a ser fraca. 

Dimensão política Como o clube de leitura é uma atividade que consiste na 
escolha dos leitores do tipo de assunto a ser discutido no 
livro, pode acontecer que dentro desse debate surja a 
discussão política. Porém, a mediadora afirma que isso 
não é frequente. Portanto, a tendência é a de que a 
dimensão política não esteja sendo alcançada na 
atividade clube de leitura, pode-se considerá-la fraca 
nesta dimensão.  

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Analisado o alcance das dimensões da mediação pelas atividades de 

mediação da leitura identificadas, passou-se a analisar a frequência com que essas 

atividades são ofertadas à comunidade.  

 

4.3 FREQUENCIAS DAS ATIVIDADES OFERECIDAS À COMUNIDADE 

 
Ao averiguar a frequência das atividades que as bibliotecas comunitárias 

oferecem à comunidade, considerou-se oportuno verificar, primeiramente, a 

periodicidade da oferta, visto que, como já identificado na subseção anterior, os 

mediadores entrevistados informaram como realizam todas as atividades 

relacionadas com a mediação da leitura. Os mediadores que participaram desta 

pesquisa informaram que desenvolvem as atividades segundos as regras 

estabelecidas pelos gestores das bibliotecas comunitárias, pois algumas bibliotecas 

oferecem curso para a formação de mediação de leitura, as pessoas da comunidade 

e/ou de outra localidade que tenham interesse em atuar nessa área.  

 Assim, nessa subseção será analisada com que frequência essas atividades 

são oferecidas a comunidade, como demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Frequência de oferta de atividades de leituras 

 

Tipos de atividades Quantidade de bibliotecas por frequência de oferta 
 

 Semanal 
 

Quinzenal Mensal 

N % Quant. % Quant. % 
 

Contação de história 15 71,4 
 

- - - - 
 

Clube de leitura - 
 

- - - 01 4,7 

Produção de textos 04 
 

19,0 - - - - 

Roda de leitura  10 
 

47,6 - - - - 

Números de casos                                                      (21) 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Depois de analisar a tabela 1 a frequência com que as atividades de 

mediação de leitura são ofertadas a comunidade, percebeu-se que a atividade 
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contação de história é a atividade mais oferecida à comunidade pelas bibliotecas 

comunitárias, com o resultado de (71,4%), em contrapartida a atividade clube de 

leitura é atividade com menor ofertada à comunidade com o percentual de (4,7%). 

 A atividade de produção de textos sendo uma atividade que trabalha a 

leitura e a escrita dos jovens e/ou adultos da comunidade obteve a frequência de 

(04-19,0%), dentre as atividades analisadas. Entretanto, a atividade roda de leitura 

teve tem sua periodicidade em (10-47,6). 

Após analisar a frequência das atividades que são ofertadas à comunidade, 

passou-se então a discussão dos resultados obtidos, como será apresentado na 

próxima seção. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 Nesta seção será realizada a discussão dos resultados da pesquisa 

apresentados no seção anterior, enfatizando os pontos principais e confrontando-os 

à luz da literatura e dos objetivos previamente definidos. Assim, para legitimar o 

ponto de vista alcançado, a discussão apresenta-se dividida em três subseções que 

compreendem: atividades desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias; dimensões 

da mediação contempladas pelas as atividades; freqüência de atividade ofertada à 

comunidade. 

 

5.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 

 Nesta subseção pretende-se discutir os tipos de atividades desenvolvidas nas 

bibliotecas comunitárias que foram estudadas nesta pesquisa a fim de analisar o 

alcance dos níveis das dimensões da mediação da leitura e a sua aplicabilidade em 

cada atividade informada nos sites, blogs, redes sociais dessas bibliotecas. Ao 

analisar todas as atividades desenvolvidas nas bibliotecas, percebeu-se a 

recorrência de atividades com nomenclaturas diferentes e essas mesmas atividades 

sendo desenvolvidas de forma diferentes, porém nas suas particularidades 

possuíam a mesma finalidade. Os resultados mostraram que das 32 atividades 

analisadas e após compilação de algumas dessas atividades que possuíam 

repetições, somente 04 delas realizam de fato a mediação da leitura, a saber: 

contação de história, clube de leitura, produção de textos e roda de leitura. 

 Embora os números indiquem que das 32 atividades desenvolvida nas 

bibliotecas comunitárias percebe-se que (71,4%) dessas atividades são voltadas 

para contação de história, o resultado significativo dessa atividade ocorre após a 

análise de cada atividade e identificar qual a escopo de cada uma e suas relações 

entre si, mesmo tendo denominações diferentes.  

 Em consulta ao Glossário Ceale a definição que existe para contação de 

história “[...] é a arte de criar imagens que ajudam a despertar as sensações e ativar 

no ouvinte os sentidos.” (GROSSI, 2018, p. 5). Assim, a escolha do termo contação 

de história não foi aleatório, pois a literatura já faz uso desse termo, não utilizando 

denominações tais como: momento do conto e hora do conto nas atividades 

voltada para a mediação leitura como é empregado pelas bibliotecas comunitárias.  
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 A atividade clube de leitura obteve apena 01(4,7%) de ocorrência, assim não 

houve necessidade de compilá-la com outras atividades similares. Conforme Cosson 

(2018) o clube de leitura consiste na reunião de um grupo para discutir a leitura de 

uma obra literária ou não. Considerando o baixo desenvolvimento dessa atividade 

que acontece mensalmente na biblioteca pesquisa. A falta de maior participação 

dessa atividade em outras bibliotecas pode ocorrer pela falta de estimulo promovido 

pelos mediadores e gestores que atuam nas comunidades na formação de grupos 

de leitores empenhados em promover o incentivo à leitura. Farias e Varela (2017, p. 

93) ressaltam que o “[...] papel do mediador é o de promover o protagonismo social 

de moradores de uma comunidade, porque ele tem o autoconhecimento necessário 

para promover esse entendimento.” 

 Quanto à atividade produção de textos verificou-se que somente 04 (19,0%) 

das bibliotecas analisadas desenvolvem essa atividade de mediação da leitura, 

observando-se não existir variações na forma como são desenvolvidas. 

 A atividade denominada roda de leitura é desenvolvida em 10 bibliotecas 

comunitárias diferentes (47,6%) e, em alguns casos, aparece com nomenclatura 

diferente, tal como leitura compartilhada (02).  Corrêa (2018) define as duas 

práticas como o ato de ler conjuntamente, assim houve a junção desses casos nesta 

pesquisa sob a denominação de roda de leitura. A partir desses dados pode-se 

inferir que as bibliotecas comunitárias adotam diversas e distintas denominações 

para se referir às atividades de mediação da leitura realizadas nos seus ambientes, 

sem tomar como referência os estudos e literatura que tratam do tema.  

As atividades de leitura desenvolvidas nas bibliotecas comunitárias 

analisadas potencialmente podem estar promovendo interações e transformações 

sociais nos sujeitos da localidade, fazendo-os perceber que a leitura como agente de 

mudanças nas suas vidas. No questionamento feito aos mediadores sobre a 

percepção que eles têm acerca das mudanças que as atividades de mediação de 

leitura vêm promovendo na vida dos leitores, eles afirmam que “através de 

linguagem oral, ampliação do vocabulário, posicionamento nas discussões em 

grupo”. Por meio do mediador essas atividades podem ser modeladas em várias 

formas de discurso, pois a história de leitura de cada um está presente na 

manifestação individual, fazendo parte da leitura de mundo. Gonçalves (2014, p. 58) 

afirma que, 
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[...] as práticas de ler, ao fomentar no ser humano o sentimento, a 
compreensão, o julgamento, as capacidades de comparar, escolher e 
discernir, acabam por lhes provocar uma transformação que os faz 
novos homens, capazes de promover atuações sociais diferentes das 
vivenciadas por eles anteriormente. 

 
 

 Assim, apresentado a discussão acerca dos tipos de atividades desenvolvidas 

nas bibliotecas comunitárias e sua relação com a mediação da leitura, assim como 

as semelhanças entre elas e oferta em cada biblioteca. Depois de identificadas e 

analisadas as atividades de mediação da leitura, passou-se à análise das dimensões 

da mediação que estas estão contemplando, cuja discussão está apresentada na 

próxima subseção. 

 

5.2 DIMENSÕES DA MEDIAÇÃO CONTEMPLADAS PELAS AS ATIVIDADES 

  

 Neste estudo, foram apontadas as dimensões da mediação contempladas 

pelas as atividades de mediação da leitura desenvolvidas nas bibliotecas 

comunitárias. O percurso investigativo deste trabalho identificou que dentro da 

perspectiva das dimensões da mediação que são: a dimensão dialógica, estética, 

formativa, ética e política estudadas nos textos de Gomes (2014, 2016) dentro das 

atividades analisadas enquadram-se 04 das 05 das dimensões da mediação, a 

saber: a dimensão dialógica, estética, formativa e ética. 

 Ao considerar os resultados obtidos nesta seção, percebe-se que das 

dimensões da mediação contempladas nas atividades realizadas pelas bibliotecas 

estudadas, observou-se que a dimensão dialógica é contemplada em 04 atividades 

analisadas: roda de leitura, contação de história, produção de textos e clube de 

leitura, podendo-se considerar que na sua realização elas alcancem em um nível 

forte a dimensão dialógica. Esse resultado demonstra que a dimensão dialógica 

dentro dessas atividades possui um verdadeiro sentido de compartilhamento, de 

colaboração, onde a troca de informação consolida o conhecimento contribuindo 

para que o leitor se transforme em um sujeito autônomo, já que conforme Gomes 

(2016, p.102) “Na efetividade da mediação da informação os sujeitos se sentem 

acolhidos e reconhecidos como participantes ativos, como protagonistas da 

informação”. 
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 Quanto à dimensão estética, ela é contemplada em 02 categorias das 04 

atividades desenvolvidas nas bibliotecas comunitárias, sendo forte nas atividades 

de contação de história e produção de textos. Nesses tipos de atividades os 

participantes realizam jogo da memória, boliche com perguntas sobre os 

personagens da história, produzem textos dissertativos, poemas, contos, sendo 

assim, eles tendem a criar histórias narrativas, exposição de interpretações, o que 

pode gerar nos sujeitos o prazer estético, o que conforme Gomes (2016, p.101) 

pode conferir ao sujeito, 

  

O autoconhecimento; a consciência dos limites e das 
potencialidades; o exercício da crítica e o enfrentamento dos 
desafios que se apresentam ampliam a probabilidade de superação 
dos limites, a efetividade das ações mediadoras e, 
consequentemente, o encontro com a estética e a poética envolvidas 
no ato criador. 
 

 

 A dimensão formativa é contemplada somente em 01 das atividades 

estudadas, a produção de textos, pois ela atua no processo de formação do leitor 

que frequenta a biblioteca comunitária, então pode-se considerar que ela alcance 

um nível forte da dimensão formativa. Por outro lado, as atividades de contação de 

história, roda de leitura e clube de leitura alcançam um nível fraco desta 

dimensão, já que, conforme Pieruccini (2007), ler é insuficiente para que o leitor 

amplie sua formação, são necessárias ações por meio das quais ele possa 

expressar e debater ideias, refletir e formar opinião, se colocar, se manifestar.  

Mais uma vez tomando-se como referência os estudos de Gomes (2014, 

2016, 2017), o alcance da dimensão ética pode ser considerado como 

intermediário em 02 das atividades observadas, a saber: roda de leitura e contação 

de história. O alcance da dimensão ética foi considerado intermediário porque em 

entrevista com os mediadores estes não deixaram claro como a questão ética é 

trabalhada dentro das atividades. Contudo, nos depoimentos dos mediadores 

percebe-se uma preocupação com o conteúdo dos materiais que são selecionados 

para o desenvolvimento dessas atividades e que são transmitidos ao público. Esses 

mediadores buscam adequar à linguagem e a escolha dos conteúdos temáticos.  

 Quanto à dimensão política apontada por Gomes (2016, 2017) não foi 

contemplada em qualquer das atividades analisadas, pois não existe uma atuação 

dos mediadores no trato dos conteúdos, dentro de uma abordagem política. Assim, o 
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alcance dessa dimensão foi considerado fraco em todas as atividades analisadas. 

No entanto, ao se considerar o que alerta Machado (2008) que na biblioteca 

comunitária a gestão é feita por lideranças locais com consciência crítica e política 

sobre o potencial transformador do acesso à informação e à leitura, o que parece 

uma contradição que essa dimensão não seja trabalhada nas atividades de 

mediação da leitura por elas realizadas.  

 De acordo com Gomes (2016, p. 99, grifo da autora) “A mediação atua na 

dialogia instauradora de espaços de interação mobilizadores de transformações e de 

ressignificações das informações no acesso e geração de novos saberes e 

conhecimentos”. As bibliotecas comunitárias são espaço de compartilhamento de 

saberes e possui um posicionamento diante da comunidade no processo 

informacional dos habitantes da localidade, o que por si só já caracteriza uma 

responsabilidade política.   

 A biblioteca comunitária é um importante espaço informacional e cultural, de 

encontro e coexistência democrática, tentando levar informações necessárias aos 

habitantes da comunidade e lutando para resgatar os direitos humanos, haja vista 

que as comunidades são desfavorecidas de leis e políticas públicas. Para Mandella 

(2010, p. 137) a biblioteca comunitária “[...] é caracterizada pelo trabalho 

desenvolvido em conjunto entre os agentes e a sociedade, no âmbito de promover 

maior acesso à informação e à leitura, estimulando o senso crítico que cada 

indivíduo pode exercer.” Sendo assim, ela não poderia afastar-se do alcance da 

dimensão política de suas ações mediadoras. 

 Além disso, a biblioteca comunitária assume o papel de resgatar a dignidade 

das pessoas, possibilitando o exercício da convivência social, por meio do acesso e 

aumento do repertório cultural, pelo incentivo a leitura através da participação na 

vida das pessoas da comunidade, assim, precisa ter consciência da perspectiva 

política das suas ações. 

 Outro aspecto tratado na pesquisa foi o da frequência da oferta das atividades 

de mediação da leitura por parte dessas bibliotecas, cujos resultados são 

apresentados na próxima subseção. 
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5.3 FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES OFERTADA À COMUNIDADE 

 

 A análise feita à frequência das atividades ofertadas à comunidade pelas 

bibliotecas comunitárias, de modo a avaliar, a sua regularidade, verificou-se que das 

atividades estudadas em sua maioria são ofertadas periodicamente são:  

A contação de história com frequência de (15-71,4%) as bibliotecas 

comunitárias apontou que realizam essa atividade semanalmente. Essa modalidade 

de atividade possibilita que a criança tenha seu primeiro contato com o texto. 

Também a frequência da atividade roda de leitura é semanal em 10 das bibliotecas 

analisadas (47,6%). Assim, pode-se dizer que essa frenquência de realização das 

atividades permite alguma constância na mediação da leitura e o fortalecimento do 

ambiente de vivência da leitura e convivência com outros leitores, o que segundo 

Lajolo e Zilberman (2009), intensifica o gosto pela leitura. 

Quanto ao resultado obtido acerca da atividade produção de textos, estes 

demonstram que 04 das bibliotecas comunitárias analisadas (19,5%) preferem 

ofertar essa atividade semanalmente, pois é uma atividade importante para trabalhar 

a leitura e a escrita dos sujeitos da comunidade, preparando-os para o mundo do 

trabalho, concursos, vestibulares entre outros. E, em uma análise mais ampliada, 

também verificou-se que a maioria dos participantes dessa atividade são jovens da 

comunidade.  

Na atividade intitulada clube de leitura, apenas 01 (4,7%) das bibliotecas 

comunitárias realiza mensalmente esse tipo de atividade. Na biblioteca comunitária 

estudada, a mediadora deixa claro que essa atividade inicialmente era restrita aos 

membros da equipe da biblioteca, mas, após algum tempo de atuação, o gestor e a 

equipe resolveram a abrir para o público externo. A atividade clube de leitura mesmo 

tendo obtido o menor resultado quanto à frequência de oferta, possui relevância por 

agregar pessoas que fazem parte da localidade e que podem utilizar o espaço da 

biblioteca para desenvolver a leitura, assim como articular ideias e levantar questões 

de cunho político e social que possam trazer melhorias para a comunidade. 

Segundo Machado (2008, p. 50) as bibliotecas comunitárias apresentam-se em sua 

maioria como um “[...] esforço de refletir a comunidade em que estão inseridas, 

tornando-se assim espaços de acolhimento e convivência e que tenham suas ações 

e serviços organizados com base na realidade e conhecimentos locais.” 
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 Observou-se que a periodicidade das atividades que são ofertadas a 

comunidade é considerada muito boa, porque fica evidente a atuação que as 

bibliotecas comunitárias possuem na comunidade. Almeida e Machado (2006) 

firmam que a biblioteca comunitária é,  

 

[...] como uma resposta criativa a carência crônica da comunidade – 
falta de investimento na criação de novas bibliotecas públicas, falta 
de informação, falta de acesso ao livro, falta de acesso ao ensino de 
qualidade e, na base, falta de condições econômicas que garantam o 
acesso à cultura. 
 

 
 Percebe-se ainda que a regularidade na oferta das atividades a comunidade 

favorece na mudança de hábito dos moradores, pois eles passam a utilizar o espaço 

da biblioteca com maior frequência. Desse modo, uma biblioteca comunitária é um 

espaço para a reflexão e a expressão cultural da comunidade, é um local político 

para construí-la e concretizar estratégias para a redução das desigualdades de 

acesso e visibilização sociocultural. 

 Portanto, obtidas, analisadas e discutidas as informações sobre os tipos de 

atividades de mediação da leitura realizadas pelas bibliotecas comunitárias, sobre as 

dimensões da mediação que estas alcançam e a frequência da oferta delas à 

comunidade, pode-se dizer que este trabalho alcançou o seu objetivo geral de 

analisar o nível de mediação da leitura realizada pelas bibliotecas comunitárias da 

Cidade de Salvador. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de desenvolvimento e construção desta pesquisa questionou o 

nível da dimensão da mediação da leitura através das atividades desenvolvidas 

pelas bibliotecas comunitárias de Salvador. Neste trabalho foram analisadas 21 

bibliotecas comunitárias que desenvolvem atividades de mediação da leitura como 

mecanismo que possibilita a transformação das condições sociais e informacionais 

dos sujeitos que vivem em comunidades periféricas.  

Nesse contexto, foi analisado o papel histórico da biblioteca pública na 

sociedade e sua deficiência no processo de difusão da leitura e da informação à 

população carente. Diante do número limitado de bibliotecas públicas na cidade, 

surgem as bibliotecas comunitárias como colaboradoras na garantia do direito de 

acesso à informação, a leitura, ao livro e a cultura para todas as pessoas que vivem 

em situação de risco.  

 Para alcançar a resposta do questionamento desse trabalho, foi necessário 

avaliar as atividades que as bibliotecas comunitárias ofertam à comunidade, os 

níveis das dimensões da mediação alcançados pelas atividades realizadas e a 

regularidade com que essas atividades são ofertadas aos sujeitos da comunidade.

 Com base nas informações obtidas e analisadas, os resultados revelaram que 

as bibliotecas comunitárias - mesmo sendo espaços que procuram lutar contra o 

processo de exclusão, ao facilitar o acesso à informação, à leitura, ao livro e à 

cultura, parece contemplar muitos aspectos positivos, como protagonista na 

construção de elementos que possibilitam o acesso à informação, à leitura e às 

atividades lúdicas, como algo prazeroso e capaz de estabelecer vínculos 

significativos entre os participantes. No entanto, elas ainda não atuam 

conscientemente nas dimensões ética e política das ações mediadoras que realizam 

em torno da leitura. O que também se verificou em relação à dimensão formativa, 

ainda que em certas atividades a formação do leitor parece ser objetivo da ação 

realizada. 

 É fato que as bibliotecas comunitárias tentam oferecer um serviço de 

qualidade à comunidade, mas a precariedade estrutural na quais muitas estão 

inseridas não permite que isso aconteça.  A biblioteca comunitária vem contribuindo, 

dentro desses limites, para o desenvolvimento da leitura na comunidade. Porém, se 

fosse superada a falta de apoio do sistema governamental, assim como de parceria 
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com profissionais qualificados para planejamento, execução e avaliação dessas 

atividades, estas poderiam colaborar mais intensamente e qualificadamente para o 

alcance das cinco dimensões da mediação nessas atividades.   

 A dimensão dialógica é trabalhada nas atividades roda de leitura, contação 

de história, produção de textos e clube de leitura. Quanto à dimensão estética, 

ocorre certo alcance nas atividades de contação de história e produção de textos 

quando o leitor vai além do ato de lê, utilizando da ação criativa no seu cotidiano. 

Mas, por outro lado, a dimensão formativa na atividade de produção de textos é 

parcialmente trabalhada quando o leitor é motivado a gerar textos a partir das 

leituras que faz. Já o alcance da dimensão ética pode ser considerado 

intermediário nas atividades roda de leitura e contação de história.  

 Por fim, observou-se que a dimensão política não foi contemplada dentre as 

atividades desenvolvidas pelas bibliotecas comunitárias, provavelmente em 

decorrência da ausência de um olhar mais crítico acerca do papel da biblioteca, do 

potencial transformados do seu trabalho, do conhecimento sobre os fundamentos da 

mediação e de uma ação especializada e consciente dos agentes que planejam e 

realizam essas atividades no contexto das bibliotecas comunitárias. Talvez também 

a ausência de parcerias com entidades e profissionais da área da Biblioteconomia 

vem limitando o trabalho mais consciente da dimensão política dessas atividades de 

mediação da leitura. 

  Essas considerações finais sinalizam para a importância de se estabelecer o 

diálogo entre pesquisadores e profissionais da área com as comunidades que se 

articulam para a criação e manutenção das bibliotecas comunitárias, buscando 

contribuir com a expansão do olhar dessas comunidades em torno do papel da 

biblioteca e da complexidade das ações mediadoras da leitura. Esse diálogo 

também pode ampliar o debate construtivo e as parcerias que tornem mais efetivas 

as ações voltadas à leitura, assim como o desenvolvimento de estudos e pesquisas 

que analisem essas ações, no sentido de colaborar diretamente para o seu 

aperfeiçoamento.  
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Apêndice A – Endereço eletrônico e a relação de atividades desenvolvidas pelas 
bibliotecas comunitárias de Salvador 

N. Bibliotecas 
comunitárias 

 

Contatos Tipos de atividades 

01 Biblioteca 
Comunitária 
Condor Literário 
 

End.: Loteamento Condor, 17- Águas Claras. 
Tel.: (71)3246-5615/  
Email: 
biblioteca.condorliterario2014@gmail.com 
filhaeve@gmail.com 
Facebook:https://www.facebook.com/biblioteca
.condorliterario> 

Leitura Compartilhada 
Cinoteca 
Literatura caminhando até você 
(visitas nas casas) 
Baú literário (nas escolas) 
Biblioteca na praça 

02 
 

Biblioteca 
Comunitária do 
Calabar  
 

End.: Rua Nova do Calabar, s/n Praça 11 de 
Maio – Calabar. 
Tel.: (71) 3331-8085 
Blog: 
<http://bibliotecadocalabar.blogspot.com.br/p/s
obre-bcc.html 
 

Contação de historia 
Cinoteca 
Exposição de fotos 
Encontro com escritor 
Atividade do Projeto Formação de 
Leitores 
Palestra 
Clube da leitura 

03 Biblioteca 
Comunitária de 
Ítalo 
 

End.: Rua Padre Luis Lintner n. 189, 
Cajazeiras 5.  
Tel.: (71) 3309-5593 Fax: (71) 3309-3274 
Email: bibliotecadeitalo@gmail.com 

Sacoleiros da leitura 
Sarau literário 
Película do sol 
Oficina de leitura e produção 
textual 
Formação de mediadores de 
leitura 
Biblioteca itinerante 

04 Biblioteca 
Comunitária 
Padre Alfonso 
Pacciani 
 

End.: Rua Mello Moraes Filho, 130, Fazenda 
Grande do Retiro 
Tel.: (71) 3234-5444 
Email: leonicepbsantos@yahoo.com.br 
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotec
a.elenadani 

Rodas de leitura com jovens da 
comunidade 
Leitura livre  
Leitura com arte na escola 
Cine-teca. 

05 Biblioteca 
Comunitária 
Padre Luís 
Campinoti 
 

End.: Rua Jaqueira do Carneiro, 36, Fazenda 
Grande do Retiro 
Tel.: (71) 8803-8222 
E-mail: jucarai@hotmail.com 
Facebook: Biblioteca Campinoti 

Roda de leitura 
Leitura com arte na escola 
Cine-teca 

06 Biblioteca 
Comunitária 
Paulo Freire 
 

End.: Rua Almeida Brandão, 77 Escada 
Tel.: (71) 3398–4336 /(71) 9 8888-4298/ 9 
8706-0359 
Blog: http://bibpaulofreire.blogspot.com.br/ 
Email: bcpaulofreire@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/bibcom.paulofreire 

Roda de leitura 
Leitura com arte na escola 
Cine-teca 
Oficina literária – Sussurros 
Poéticos 
Hora do Conto 

07 Biblioteca 
Comunitária 
Novo 
Amanhecer 
 
 

End.: Rua do Calafate, S/N 
Tel.: (71) 3258-0945 /  
Email: jucinalvaneri@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Bibliotecanovoama
nher 

Leitura livre 
Hora do conto 
Leitura compartilhada 
Cine-teca 

08  
Biblioteca 

End.: Rua Jacob de Carvalho, S/N – Águas 
Claras – Salvador (BA) 

Produção de texto 
Roda de leitura 

mailto:jucarai@hotmail.com
mailto:jucinalvaneri@gmail.com
https://www.facebook.com/Bibliotecanovoamanher
https://www.facebook.com/Bibliotecanovoamanher
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Comunitária 
Sandra Martini 

Email: adrianomediador@gmail.com Leitura compartilhada 

09 Biblioteca 
Comunitária 
São José de 
Calasanz 
 

End.: Estrada das Muriçocas, Vale dos Lagos, 
676- São Marcos. 
Tel.: (71) 3023 4135 
Email: ir.giloliveira@gmail.com 
Blog : http://bibliotecalasanz.blogspot.com.br/ 
Facebook: Biblioteca José de Calasanz 

Roda de Leitura 
Hora do Conto e da Leitura 
Espetáculos teatrais 
Bate Papo com o Escritor 

10 Biblioteca 
Comunitária Tia 
Jana 
 

End.: Rua Gal. Figueiredo, 13 E, Águas Claras 
Tel.: (71) 98762-6143  
Email: zanilzaventura123@hotmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/BibliotecaComunitar
iaTiaJana/ 

Roda de leitura 
Produção textual 
Brincadeiras literárias 
Momento do conto 
Leitura compartilhada 

11 Biblioteca 
Comunitária 
Sete de Abril 
 

End.: Rua Jesus Bento de Souza, 72 - Sete de 
Abril, Salvador (BA) 
Tel.: (71) 8833-4205/(71) 8840-7082 / 
3399-7555/ 98513-6662 
Blog: 
http://bibliotecacomunitaria7deabril.blogspot.co
m.br/ 
Email: bibliotecasetedeabril@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/bibliotecacomunitari
a7deabril/ 

Contação de historia 
Teatro de bonecos 
Concursos literários 
Leitura nas férias 

12 Biblioteca 
Parque São 
Bartolomeu 
 

End.: Rua Cabaceira, nº 231, Ilha Amarela - 
Salvador (BA) 
Telefone: (71) 3218-2408 / 8783-2060 
8522-7048/9 
Email: assmoilha2011@hotmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Biblioteca-Parque-
S%C3%A3o-Bartolomeu-185515901580121/ 
 

Contação de história 
Atividades de leitura 

13 Biblioteca 
Comunitária 
Clementina de 
Jesus 
 

End.: Conjunto Santa Luzia, Q05 n°18 - 
Alagados -Uruguai, Salvador (BA) 
Tel.: (71)3314-2148 (71)8183-2695 
Email:bibliotecaclementinadejesus@gmail.com
/luizamahin@gmail.com 
 

Baú de leitura  
Práticas de leitura 
Circulando saber 
Roda de diálogo com literatura 

14 Biblioteca e 
Infocentro Maria 
Rita Almeida de 
Andrade 
 

End.: Rua 02 de fevereiro, 10 – CidadeNova. 
Tel.: (71) 3354-6594 / (71) 3497-0218 
Email: bibliotecamariarita@gmail.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/BibliotecaMariaRita/ 

Contação de história 
Atividades literaturas 

15 Associação 
Cultural 
Biblioteca Betty 
Coelho 
 

End: Rua Cristovão Ferreira, 143, Boca do 
Rio. 
Tel: 71-8123-0873/8123-0323/98846-8805 
Facebook: 
https://www.facebook.com/biblioteca.bettycoel
ho?fref=ts 

Literatura infanto-juvenil 
Ênfase na oralidade 
Recitais de poemas e contações 
de histórias 

16 Biblioteca Jorge 
Amado 
 

End. 2ª Travessa da Ladeira da Vila América, 
06 Engenho Velho de Brotas. 
Tel.: (71) 3203 840 

Projeto de incentivo à leitura e 
acesso ao livro, 
Atividades lúdicas 

mailto:bibliotecasetedeabril@gmail.com
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Email: biblioteca@pierreverger.org 
Site: http://www.pierreverger.org/br/espaco-
cultural-comunitario/biblioteca-comunitaria.html 

17 Biblioteca 
Abdias do 
Nascimento 

End.: Av. Suburbana, Rua Engenheiro Agenor 
de Freitas de Periperi, n. 53, térreo, Periperi. 
Tel.: (71) 8655-1874 
Email: iya_ccan@yahoo.com.br 
Facebook: 
https://www.facebook.com/biblioteca.abdiasna
scimento 
Blog: http://abdiasbiblioteca.blogspot.com.br 

Contação de Histórias Afro-
brasileiras e Africanas para 
crianças da comunidade; 
Curso de Língua e Cultura 
Yorubá; 
Oficina de Percussão e 
Confecção de Instrumentos;  
Saraus com manifestações 
artísticas de música dança, teatro 
e poesia, regadas às iguarias da 
culinária baiana. 

18 Biblioteca 
Comunitária 
Esperança 

End.: Rua Marquês de Queluz, 22, Pituaçu, 
Salvador – BA,41740-170 
Email: bceesperanca@gmail.com  
Facebook: 
https://www.facebook.com/bce.bibliotecacomu
nitariaesperanca 
Blog: 
https://bcesperanca.wordpress.com/about/ 

Prática da leitura 
Música 
Cinema 

19 Biblioteca 
Comunitária 
Hermano José 
de Almeida 
Gouveia Neto 

End.: Rua Carlos Gomes, 544 Ed. 
ProfªRivanda Mendonça, Centro, 
CEP: 40.060-001 
Tel.: (71) 3329-4643 / 3329-1363 
Email: sociedade.professores@ig.com.br 

Contação de historia 
Mediação de leitura, 
apresentação artística: 
Dramatização, 
Recital de poesia  

20 Instituto Sócio 
Ambiental 
Renovação 

End.: Rua da Gratidão, 421 - Bairro da Paz 
CEP: 41.680-235 
Tel.: (71) 99726-3611 
Email: contato@institutorenovacao.org 
 

Roda de leitura 
Dança 
Música 
Artesanato 
Capoeira 
Boxe 

21 Biblioteca 
Comunitária Pai 
Cairi 

End.: Rua Trinta e Cinco, 7, Qd. 16, 3 etapa, 
Castelo Branco. 
Tel.: (71) 99282-2527 
Email: bibliotecapaicariri@gmail.com 

Hora do conto 
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Apêndice B – Frequência das atividades de mediação da leitura desenvolvidas 
pelas bibliotecas comunitárias 

 
N. Bibliotecas comunitárias 

 

Atividades Frequências 
 
 

01 Biblioteca Comunitária Condor Literário 

 

Leitura Compartilhada Terça-feira  

Cino-teca Sexta-feira 

Literatura caminhando até você 

(contação de história) 

Quinta-feira 

Baú literário (contação de história)  Segunda-feira 

Biblioteca na praça Quarta-feira 

02 
 

Biblioteca Comunitária do Calabar  Contação de história Terças-feiras  

Clube da leitura Quinta-feira 

03 Biblioteca Comunitária de Ítalo 

 

Sacoleiros da leitura Terça-feira  

Quarta-feira  

Tardes encantadas da casa do sol Terça-feira  

Oficina de leitura e produção 

textual 

 Quarta-feira  

 Quinta-feira  

Formação de mediadores de 

leitura 

Quinta-feira  

Sarau literário Mensal 

Película do sol Sexta-feira 

04 Biblioteca Comunitária Padre Alfonso 

Pacciani 

 

Leitura livre Terça-feira  

Cine-teca Quinta-feira 

Leitura com arte na escola  Quarta-feira 

Rodas de leitura com jovens da 

comunidade 

 Segunda-feira 

05 Biblioteca Comunitária Padre Luís 

Campinoti 

 

Roda de leitura  Terça-feira 

Cine-teca  Segunda-feira 

Leitura com arte na escola Quarta-feira,  

06 Biblioteca Comunitária Paulo Freire 

 

Biblioteca itinerante Segunda-feira 

Hora do conto Terça-feira 

Quinta-feira 

Sexta-feira 

Oficina literária – sussurros 

poéticos (contação de história) 

Ultima quarta-feira  
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Roda de leitura Quarta-feira, 

Leitura com arte na escola Quinta-feira 

Cine-teca Sexta-feira 

07 Biblioteca Comunitária Novo 

Amanhecer 

 

 

Leitura livre Segunda-feira 

Hora da leitura Terça-feira,  

Leitura compartilhada Quinta-feira 

Cine-teca Quarta-feira 

08 Biblioteca Comunitária Sandra Martini 

 

Produção de texto 
 

Quarta-feira 

Literatura compartilhada 
 

Quinta-feira 

Roda de leitura 
 

Sexta-feira 

09 Biblioteca Comunitária São José de 

Calazans 

Roda de Leitura Quinta-feira 

10 Biblioteca Comunitária Tia Jana 

 

Leitura compartilhada 
 

Quarta-feira 

11 Biblioteca Comunitária Sete De Abril 

 

 

Contação de história 
 

Segunda feira 

Teatro de bonecos 
 

Quarta-feira 

Concursos literários 
 

Quinta feira 

Leitura nas férias  Sexta-feira 
 

12 Biblioteca Parque São Bartolomeu 

 

Contação de história Terça-feira 

Atividades de leitura  Quarta-feira 
 

Baú de leitura (contaçao de 
história)  
  

Segunda-feira 
Terça-feira 
Quinta-feira 

13 Biblioteca Comunitária Clementina de 

Jesus 

 

Roda de diálogo com literatura Sexta-feira 
 

Práticas de leitura 
  

Segunda-feira 
 Terça-feira 

Circulando saber (contação de 
história) 

 Quinta-feira 
  

 
Baú de leitura (contaçao de 
história)  
  

Segunda-feira 
 Terça-feira 
Quinta-feira 

14 Biblioteca e Infocentro Maria Rita 

Almeida de Andrade 

Atividades literaturas Quinta-feira  
 

Contação de história Segunda-feira 

15 Associação Cultural Biblioteca Betty Ênfase na oralidade Sexta-feira 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coelho 

 

Literatura infanto-juvenil Segunda-feira 
 

Recitais de poemas e contações 
de histórias 

Quarta-feira 

16 Biblioteca Jorge Amado 

 

Projeto de incentivo à leitura e 
acesso ao livro 

Terça feira 

17 Biblioteca Abdias do Nascimento Contação de Histórias Afro-
brasileiras e Africanas para 
crianças da comunidade 

Segunda feira 
Quarta feira 

Curso de Língua e Cultura Yorubá Terça feira  
Quinta-feira  

Oficina de Percussão e Confecção 
de Instrumentos  

Segunda-feira 
 

Saraus com manifestações 
artísticas de música dança, teatro 
e poesia, regadas às iguarias da 
culinária baiana 

Mensal  
 

18 Biblioteca Comunitária Esperança Prática da leitura Terça-feira 

19 Biblioteca Comunitária Hermano José 

de Almeida Gouveia Neto 

Contação de historia Segunda-feira 

Teatro Sexta-feira 
 

Recital de poesia  
 

Quarta feira 

20 Instituto Sócio Ambiental Renovação Roda de leitura 
 

Segunda feira 
 

Dança 
 

Terça-feira 
 

Capoeira 
 

Quinta-feira 

Boxe Segunda-feira 
 

Música 
 

Terça-feira 

21 Biblioteca Comunitária Pai Cairi Hora do conto Quinta-feira 
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Apêndice C – Roteiro de entrevista aos mediadores de leitura das bibliotecas 
comunitárias 

 
 
 

 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS MEDIADORES DE LEITURA DAS 
BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 
 
 
 
 

1. Quais são as atividades que você entende que seja de mediação da leitura?  

 

2. Você poderia descrever as ações de cada atividade?  Descreva em linhas gerais 

o passo a passo de cada atividade de mediação da leitura. 
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Apêndice D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “Dimensões da mediação da 

leitura em bibliotecas comunitárias: um estudo de múltiplos casos na cidade de 

Salvador, sob a responsabilidade da pesquisadora Eneida de Paula Nascimento, 

sob orientação da Profa. Dra. Henriette Ferreira Gomes, a qual pretende “analisar o 

nível de mediação da leitura realizada pelas bibliotecas comunitárias da cidade de 

salvador”. Especificamente: avaliar os tipos de atividades desenvolvidas pelas 

bibliotecas comunitárias de Salvador; investigar quais as dimensões da mediação 

são contempladas pela as atividades desenvolvidas nas bibliotecas comunitárias; 

observar a frequência que essas atividades são oferecidas à comunidade”. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista, não havendo 

possibilidade de desconforto ou risco físico aos sujeitos dessa pesquisa. Caso aceite 

participar, estará contribuindo para a construção da dissertação de mestrado em 

conformidade com o tema apresentado. 

Se depois de consentir em sua participação o (a) Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

O (a) Sr (a) não terá qualquer despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Sendo os dados coletados 

bem como os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido mantidos sob a guarda 

e responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa, 

pela autora e pesquisadora  Eneida de Paula Nascimento. Após este período, os 

dados serão incinerados. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador no endereço Av. Reitor Miguel Calmon, s/n, Campus Canela – Instituto 

de Ciência da Informação, pelo telefone (71) 98877-6924. 

 

Eu,___________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
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colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Dou autorização 

ao pesquisador para realizar publicações dos resultados obtidos a partir da minha 

colaboração na pesquisa. 

Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Data: ___/ ____/ _____ 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável 


