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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações 
do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, 
instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar 
e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a 
população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Se-
cretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de 
ensino técnico como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as 
universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educa-
ção de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de 
regiões distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-
vando os estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualiza-
ção contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e 
o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em 
suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada 
– integradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão 
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação
Fevereiro de 2013

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Perfil geral do Técnico em Educação

Considerando os princípios filosóficos, políticos e pedagógicos, o Pro-
funcionário leva em conta as competências gerais atribuídas ao técnico 
em Serviços de Apoio à Educação pela Câmara de Educação Básica – 
CEB do Conselho Nacional de Educação –CNE, por meio do Parecer nº 
16/2005, a saber:

•	 identificar o papel da escola na construção da sociedade contem-
porânea;  

•	 assumir uma concepção de escola inclusiva, a partir de estudo ini-
cial e permanente da história, da vida social pública e privada, da 
legislação e do financiamento da educação escolar;  

•	 identificar as diversas funções educativas presentes na escola;  

•	 reconhecer e constituir a identidade profissional educativa em sua 
ação nas escolas e em órgãos dos sistemas de ensino; 

•	 cooperar na elaboração, execução e avaliação da proposta peda-
gógica da instituição de ensino;  

•	 formular e executar estratégias e ações no âmbito das diversas fun-
ções educativas não docentes, em articulação com as práticas do-
centes, conferindo-lhes maior qualidade educativa;  

•	 dialogar e interagir com os outros segmentos da escola no âmbito 
dos conselhos escolares e de outros órgãos de gestão democrática 
da educação;  

•	 coletar, organizar e analisar dados referentes à secretaria escolar, à 
alimentação escolar, à operação de multimeios didáticos e à manu-
tenção da infraestrutura material e ambiental; 

•	 redigir projetos, relatórios e outros documentos pertinentes à vida 
escolar, inclusive em formatos legais para as diversas funções de 
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apoio pedagógico e administrativo.

Acrescentam-se, na tentativa de tornar mais específica a profissão, as 
seguintes competências: 

•	 identificar e reconhecer a escola como uma das instituições sociais e 
nela desenvolver atividades que valorizem as funções da educação;  

•	 descrever o papel do técnico em educação na educação pública do 
Brasil, de seu estado e de seu município; 

•	 atuar e participar como cidadão, técnico, educador e gestor em 
educação nas escolas públicas, seja da União, dos estados, do Dis-
trito Federal ou dos municípios;  

•	 compreender que na escola todos os espaços são de vivência cole-
tiva, nos quais deve saber atuar como educador; 

•	 participar e contribuir na construção coletiva do projeto político 
pedagógico da escola em que trabalha de maneira a fazer avançar 
a gestão democrática; 

•	 representar, nos conselhos escolares, o segmento dos funcionários 
da educação;  

•	 compreender e assumir a inclusão social como direito de todos e 
função da escola; 

•	 elaborar e articular com os docentes, direção, coordenadores, estu-
dantes e pais, projetos educativos que assegurem a boa qualidade 
da educação na escola, bem como o cumprimento dos objetivos 
pactuados em seu projeto político-pedagógico;  

•	 diagnosticar e interpretar os problemas educacionais do município, da 
comunidade e da escola, em especial quanto aos aspectos da gestão 
dos espaços educativos específicos de seu exercício profissional; 

•	 manusear aparelhos e equipamentos de tecnologia, colocando-os 
a serviço do ensino e das aprendizagens educativas e formativas; 
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•	 investigar e refletir sobre o valor educativo das suas atividades no 
contexto escolar, para poder criar melhores e mais consistentes 
condições para realizá-las; 

•	 transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a 
construção de outras relações sociais mais humanizadas.
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O perfil profissional do Técnico em Multimeios Didáticos é constituído 
de conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o credenciam 
como educador e gestor dos espaços e ambientes de comunicação e 
tecnologia na escola. 

Espera-se, então, que esta formação profissional propicie as seguintes 
competências específicas: 

a)  conhecer a natureza e os elementos historicamente construídos da 
comunicação humana, do gesto à fala e aos símbolos gráficos; 

b)   entender a leitura das diversas linguagens e seu uso na instrução e 
na educação; 

c)   dominar os conceitos básicos e as diversas teorias no campo da co-
municação; 

d)   ter familiaridade com os principais jornais diários e revistas semanais 
do Brasil, bem como saber produzir mídia impressa (jornal de escola, por 
exemplo); 

e)  dominar os fundamentos das linguagens audiovisuais de comunica-
ção: teatro, fotografia, cinema, rádio, televisão e internet;

f)   dominar as questões colocadas pela comunicação na educação como 
projeto e processo social e as contradições entre as mídias e a formação 
humanística; 

g)  entender e dominar o conceito de mídia educativa e seus desdobra-
mentos na produção de livros didáticos, de programas de rádio, de tele-
visão e de vídeos educativos; 

h)  conhecer as questões básicas referentes ao livro: produção, edição, 
classificação, catalogação; 

Perfil específico do Técnico em   
         
Multimeios Didáticos 
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i)  dominar os aspectos operacionais de bibliotecas escolares, inclusive 
da captação de títulos didáticos, literários e científicos, relacionados ao 
desenvolvimento do currículo da educação básica; 

j)   gerenciar bibliotecas e videotecas escolares de pequeno e médio por-
te, supervisionado por profissionais habilitados em biblioteconomia; 

k)  dominar o histórico e o desenvolvimento dos audiovisuais ligados à 
educação, bem como a interpretação crítica de suas formas e conteúdos; 

l)   dominar os fundamentos das práticas dos laboratórios escolares nas 
diversas áreas: física, química, biologia, línguas, informática, bem como 
o papel dos professores, dos técnicos e dos estudantes no manuseio dos 
equipamentos e materiais; 

m)  conhecer os fundamentos das expressões culturais que integram os 
conteúdos curriculares da educação básica e dominar as funções e ges-
tão de seus espaços físicos: auditórios, teatros, cinemas, salas de vídeo, 
salas de dança, galerias de exposições de arte, museus; 

n)  dominar a história e a produção cultural do município e ter familia-
ridade com seus produtores e atores, com vistas à integração entre a 
escola e a comunidade; 

o)  conhecer os fundamentos da informática, o uso do computador no 
processo de ensino e aprendizagem, da internet como fonte de pesquisa 
e das novas tecnologias aplicadas às artes, com o domínio prático dos 
principais programas;

p)  manter relacionamento construtivo com todos os professores no sen-
tido de se prontificar a ajudá-los em seu trabalho de ensino com o uso 
das tecnologias de informação disponíveis na escola e na comunidade.
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Caro(a) estudante,

É com muito prazer que apresentamos o caderno 
BIBLIOTECA ESCOLAR. Ele foi preparado para pro-
fissionais da educação que entendem que a leitura 
é um dos principais instrumentos de aprendizagem e 
acreditam que ler é realmente fundamental na formação do 
cidadão. E, dentre essas pessoas, com certeza está você 
que busca aprimorar o seu saber investindo na forma-
ção profissional.

O caderno oferece informações importantes para a 
sua atuação na biblioteca escolar. No entanto, nossa 
pretensão é a de construirmos, juntos, um conheci-
mento que possibilite ampliar o olhar em relação à im-
portância da leitura, do livro e da biblioteca.

Ao longo dos estudos, você perceberá o quão valorosa 
é a sua participação na lida com as diferentes possi-
bilidades de leitura da sua escola.  Concebendo a 
biblioteca como um espaço cultural que integra o 
processo educativo, podemos fazer dela um lugar 
agradável, que todos desejam frequentar.  Para isso, 
é necessário compreender os aspectos operacionais da 
biblioteca, tais como: seleção, organização e desenvolvi-
mento do acervo, bem como a disposição do espaço físico. É preciso 
deixar o ambiente convidativo à prática de leitura, com informações 
claras e de fácil acesso. 

Além disso, você verá que é possível dinamizar a biblioteca com ativi-
dades como as rodas de leitura, hora do conto, sarau poético, dentre 
outras. Todas essas ações requerem um perfil profissional aberto às 
novidades. Você concorda? 

Mensagem dos professores-autores      

Graça Pim
ente

l

Liliane Bern
ar

d
es

Marcelo Santa
n

a
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Acreditamos que o seu esforço em buscar mais conhecimento será 
valorizado, pois quando enfrentamos o desafio de aprender coisas 
novas, consequentemente mudamos nossa forma de pensar e agir. 
Isso reflete em melhorias pessoais, no trabalho e na comunidade em 
que vivemos. Portanto, desde já, o (a) parabenizamos por fazer essa 
opção! 

Boa leitura!
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Apresentação da Disciplina

O caderno Biblioteca Escolar foi elaborado com o objetivo de facilitar a 
compreensão sobre como uma biblioteca é organizada e como pode-
mos usá-la no fomento à leitura. Ao estudar esse tema, você vai per-
ceber que ele dá continuidade à ideia expressa dos demais cadernos, 
e nos faz perceber as responsabilidades que temos como educadores 
na escola. Aqui, daremos especial atenção à leitura da escrita alfabé-
tica e de como ela pode ser potencializada para o desenvolvimento e 
exercício da cidadania. 

A disciplina Biblioteca Escolar tem carga horária de 60 horas e está 
dividida em sete unidades. A primeira unidade traz o histórico da es-
crita, da leitura e do livro. As unidades 2, 3, 4 e 5 apresentam assun-
tos conceituais e organizacionais de biblioteca. Você vai compreender 
como se forma e desenvolve um acervo. As unidades 6 e 7 tratam da 
dinamização da biblioteca escolar e da mediação da leitura. Podemos 
dizer que a parte organizacional é o corpo da biblioteca, ela sustenta 
toda a estrutura de funcionamento. A dinamização é o coração, ela 
traz sentimentos, desperta desejos e motiva as pessoas a buscar o 
conhecimento. 

Em cada unidade, apresentaremos propostas de atividades, Pratique, 
que estimulam você a pensar em situações cotidianas da sua escola 
e em como colocar em prática todo o aprendizado adquirido. Essas 
atividades são indispensáveis ao estudo e, algumas vezes, será preciso 
que você busque respostas em outras fontes de pesquisa. 

Neste contexto, busque a mediação da aprendizagem também no 
ambiente virtual, no apoio do professor, do tutor e de todos os que 
compõem a organização do curso. Lembre-se de que o caderno é 
apenas uma parte desse conjunto de instrumentos. 

OBJETIVO 

Proporcionar aos funcionários da educação noções elementares sobre 
organização e dinamização de biblioteca escolar, de forma a melhorar 
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a sua atuação no processo de promoção e democratização do livro e 
da leitura a partir de atividades educativas na escola.

EMENTA

Biblioteca escolar. Organização de acervo bibliográfico. Dinamização 
da biblioteca. Mediação da leitura. 
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Indicação de Ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: remete o tema para outras fontes: livro, revista, jornal, 
artigos, noticiário, internet, música etc.

Dicionário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 
utilizados no texto.

Em outras palavras: apresenta uma expressão de forma mais simples. 

Pratique: são sugestões de: a) atividades para reforçar a compreensão 
do texto da Disciplina e envolver o estudante em sua prática; b) ativi-
dades para compor as 300 horas de Prática Profissional Supervisionada 
(PPS), a critério de planejamento conjunto entre estudante e tutor.

          
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever/ 
conversar/observar sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Post it: anotação lateral que tem a intenção de apresentar uma infor-
mação adicional, lembrete ou reforço de algo já dito.
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Unidade 1

Breve Histórico da 
Escrita, da Leitura 
e do Livro
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O objetivo desta unidade é fazer com que você reflita um pouco sobre 
a evolução da escrita e de seus suportes, o registro da memória e os 
domínios do saber que nos remetem aos livros e às bibliotecas atu-
ais. Portanto, antes de falarmos da biblioteca escolar, vamos voltar ao 
tempo e, por meio da história da linguagem escrita, tentar compreen-
der como as nossas relações sociais e culturais mudaram. 

Você sabia que, durante muitos séculos, os conhecimentos foram 
transmitidos de geração a geração por meio da tradição oral? Pois é. 
Há tempos atrás, as pessoas consideradas sábias eram aquelas que 
conseguiam transmitir por meio de palavras o saber popular e tinham 
a responsabilidade de repassá-lo às gerações posteriores. Com isso, 
o saber, por não ser registrado (escrito), acabava comprometendo a 
integridade da informação, variando de acordo com a interpretação 
de cada um. 

Mas, como se sabe, com o tempo, as coisas tomaram outros rumos 
e foram surgindo novos meios de se comunicar. O grande marco na 
história da humanidade foi, sem dúvida, a invenção da linguagem 
escrita. Ela possibilitou a mudança nas relações entre os homens e na 
sua forma de interação com o mundo, criando, ainda, a possibilidade 
de acumulação e produção de conhecimentos. A escrita propiciou o 
surgimento da filosofia, das ciências e das artes. Não se tem certeza 
absoluta da data do seu surgimento, mas alguns estudiosos dizem que 
ela surgiu na Mesopotâmia, localizada entre os Rios Tigre e Eufrates, 
local onde apareceram as primeiras civilizações, aproximadamente no 
ano 4.000 a.C.

Os mesopotâmios usaram a escrita cuneiforme para controlar as 
mercadorias que entravam e saíam dos seus palácios e templos. Ini-
cialmente, os registros foram pictográficos, ou seja, as ideias eram 
transmitidas por meio de desenhos. Esse tipo de escrita podia ser en-
tendido em qualquer língua falada, pois possuía um grande número 
de símbolos. Por exemplo, um boi era representado por sinais que 
lembravam sua cabeça, enquanto o desenho do sol surgindo no ho-
rizonte significava o dia. No segundo milênio a.C., a escrita cuneifor-
me disseminou-se por diferentes povos como os sumérios, semitas, 
assírios e babilônios.

A Mesopotâmia - nome grego 
que significa “entre rios” (meso 

- pótamos) - é uma região de 
interesse histórico e geográfico 

mundial. Trata-se de um planalto 
de origem vulcânica, localizado no 

Oriente Médio, delimitado entre 
os vales dos Rios Tigre e Eufrates, 

ocupado pelo atual território do 
Iraque e terras próximas.

Alguns autores acreditam 
que as mais antigas 

inscrições descobertas até 
hoje foram encontradas 

em Uruk (atual cidade de 
Warka, no sul do Iraque) 
e datam de 3.300 antes 

de Cristo. Como os sinais 
eram formados por um 

junco ou cabo de madeira 
que deixava um traçado 

semelhante a uma cunha, 
esse tipo de escrita recebeu 

o nome de cuneiforme — 
derivado do termo latino 

cuneus, que significa 
“cunha”.
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Podemos constatar que ainda hoje usamos pictogramas. Um exemplo 
são as representações usadas nas portas dos banheiros para indicar 
se devem ser usados por homens ou mulheres: para o gênero femi-
nino, convencionou-se uma figura com saia. No entanto, embora os 
pictogramas pareçam ser absolutamente autoexplicativos e universais, 
em algumas culturas não ocidentais podem constituir uma falha na 
interpretação, pois em determinados lugares é comum que homens 
usem saias.

Com certeza você conhece muitos pictogramas. Eles estão em sina-
lizações de locais públicos, como placas de trânsito, de endereços, de 
proibições; em peças de design gráfico, como, por exemplo, as que 
representam as profissões.

Você é capaz de reconhecer algum pictograma que, provavel-
mente, esteja entre o percurso da sua casa até a escola onde 
trabalha? Pense! Este exercício o fará perceber o quanto os pictogramas 
ainda estão presentes nos dias atuais. Depois, registre escrevendo ou 
desenhando os pictogramas no seu memorial e reflita sobre as possibili-
dades do seu uso na escola.  

Em torno do ano 3000 a.C, surgiu a escrita hieroglífica egípcia. Na-
quela época, os responsáveis pela tarefa de escrever eram chamados 
de escribas, homens muito admirados do Egito antigo, sendo muitos 
deles adorados como deuses. 

“Livros de barro” - 
22.000 placas de argila 
gravadas formavam o 
acervo da mais antiga 
biblioteca de que se 
tem notícia: a do rei 
Assurbanipal, na Assíria, 
construída sete séculos 
antes de Cristo.

A palavra pictograma 
vem do latim pictu = 
pintado + grego = letra; 
ou seja, letra pintada.

Design gráfico é uma 
forma de comunicação 
visual e está relacionado 
à criação de informação 
por meio de texto e 
imagem. Atualmente, 
é um recurso utilizado 
principalmente pela 
mídia para associar 
um estilo a produtos 
comerciais.
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Hieróglifos - instrumento usado pelos escribas, sacerdotes 
e membros da realeza para ler e escrever.

E o que é hieróglifo? É um termo formado por duas palavras gre-
gas - hiero que significa sagrado e glyfus que significa escrita. Poucas 
pessoas na antiga civilização conheciam a arte desses sinais que eram 
considerados sagrados. Suas inscrições eram mais comuns nas pare-
des de templos e túmulos, com o tempo foi evoluindo para uso em 
papiros ou placas de barro. 

Para escrever, os escribas utilizavam objetos de metal, osso e marfim, 
sendo que uma das extremidades era larga e pontiaguda. A outra era 
plana, em forma de paleta, com a finalidade de cancelar o texto, ali-
sando o material arranhado ou errado. Inicialmente, a escrita era uti-
lizada para registros contábeis, como a quantidade de sacas de trigo, 
cabeças de boi etc. Posteriormente, as tábuas foram utilizadas para 
outras finalidades, como narrações históricas, relatos épicos, religio-
sos e outros tipos de inscrições. 

A história mostra-nos que alguns tipos de escrita criados por outros 
povos surgiram também como necessidade. Abaixo, segue breve re-
sumo:           
 

a) Cuneiforme - idealizada pelos sumérios, os registros correspondiam 
a figuras gravadas em tábuas de argila usando estiletes e depois 
cozidas no forno. 

b) Hieroglífica - nome grego para a escrita pictórica dos antigos 
egípcios. Traduzida ao pé da letra “hieróglifo” significa “inscrição 
sagrada”. A escrita hieroglífica possibilitou aos egípcios o regis-
tro de dados diversificados de sua cultura por meio de signos. As 
ideias passaram a ser expressas por sinais — cada um com seu va-
lor fonético — e não mais através de desenhos. Esse tipo de escrita 
era composto por cerca de 1.000 sinais.
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c) Mnemônica - utilizada pelos incas da América do Sul, dividia-se 
em dois sistemas: os equipos e os wampus.

d) Fonética - surgiu com a necessidade de fixar o pensamento hu-
mano. A imagem visual foi substituída pela sonora dando início à 
escrita silábica, em que os sinais representam sons.

e) Ideográfica - os objetos eram representados por sinais que inter-
pretavam graficamente ideias. Por exemplo: a escrita chinesa.

Como você pôde perceber, a escrita permitiu o registro da memória, 
a veiculação das ideias e a criação de novas realidades, contribuindo 
para a ampliação do conhecimento e consequentemente do registro 
dos diferentes domínios do saber que gera, até hoje, o avanço das 
tecnologias.

Esse passeio pela história nos faz observar que, desde os primórdios 
dos tempos, o homem procurou registrar suas impressões, utilizando-
-se de materiais orgânicos e inorgânicos, como tintas vegetais, mi-
nerais e outros suportes encontrados na natureza, como a argila, os 
ossos, as pedras, o couro, a madeira, o papiro, o pergaminho e, final-
mente, o papel, que teve sua origem na China. 

O alfabeto 

Até chegarmos à escrita alfabética, passamos por um lento processo 
evolutivo. 

Para muitos, a invenção do alfabeto é atribuída ao povo de Ugarit 
(atual Síria) que desenvolveu um alfabeto composto por vinte a trinta 
signos cuneiformes. Em seguida, os fenícios criaram um alfabeto com 
22 letras. Estes dois povos são os maiores responsáveis pela dissemi-
nação do alfabeto no mundo antigo. 

Por serem comerciantes e navegadores, os fenícios, em seus desloca-
mentos, difundiam rapidamente essa nova invenção entre os povos 
do Mediterrâneo: o aramaico, o hebraico, o copta, o árabe e o grego 
têm aí sua origem. Desse modo, acredita-se que o alfabeto fenício 
acabou estimulando outros povos a criarem, em conformidade com 
suas línguas, seus próprios sistemas de escrita.

Equipos: formados 
por cordões de lã em 
cores diversas cujas 
amarrações e nós 
representavam uma ideia 
(transmitiam ideias e não 
palavras).

Wampus: um sistema 
baseado em colares de 
conchas justapostas, 
cujas combinações 
formavam figuras 
geométricas.
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O povo grego, por exemplo, deve a invenção do seu alfabeto aos fení-
cios, que utilizavam a abstração alfabética para substituir cada som por 
uma letra, formando assim o primeiro alfabeto da história. O alfabeto 
fenício foi utilizado por volta do final do século XII antes de Cristo. 
          
O livro 

Da escrita grega, originou-se o etrusco, que deu origem ao latim que, 
por sua vez, deu origem ao português. Deve-se ressaltar que a es-
crita alfabética, juntamente com a descoberta do papel, propiciou a 
democratização do conhecimento. Assim, o que era antes privilégio 
somente de escribas, membros da igreja e da realeza, passou a fazer 
parte do cotidiano de diferentes segmentos sociais. 

          
 Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso 
é, sem dúvida, o livro. Os outros são extensões de seu corpo. 
O microscópio, o telescópio, são extensões da vista; o telefo-
ne, é a extensão da voz; temos o arado e a espada, extensões 
do braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é uma extensão da 
memória e da imaginação.” Jorge Luís Borges

“O livro”, conferência pronunciada na Universidade de Bel-
grano, Buenos Aires, em 24 de maio de 1978.

Para você ter uma ideia, na Antiguidade, os livros eram escritos manual-
mente e só eram encontrados nos palácios e nos templos, sendo usados 
por sacerdotes e reis, que eram os poucos privilegiados que sabiam ler e 
escrever. O livro representava uma ostentação, um objeto de luxo. 

Com a descoberta do papel e a invenção da imprensa por Gutenberg, 
o ler e o escrever foram se popularizando. A partir daí, ficou mais fácil 
a multiplicação dos livros e as bibliotecas tornaram-se mais acessíveis 
ao povo, embora com um aspecto formal, voltadas mais para a pre-
servação do acervo do que para sua disseminação. Essas bibliotecas 
eram vistas como espaços para os intelectuais. Os livros ainda eram 
privilégio de poucos, exigiam tratamento especial e eram cuidadosa-
mente guardados. 

Aqui você verá um vídeo 
sobre a história da Escrita 

- do papiro ao computador  
http://www.youtube.com/

watch?v=r7yeiRtc1fA

Para saber mais sobre o livro na 
Idade Média acesse o link abaixo:
http://www.escritoriodolivro.org.

br/historias/idade-media.html
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Todo esse caminho fez com que as bibliotecas tomassem novos rumos, 
ganhando novas atribuições. Se antes elas eram espaços silenciosos e 
de guarda de livros, hoje, com o avanço das novas tecnologias da co-
municação e da informação, passaram a agregar novas formas de uso.

Isso nos faz pensar que nossos antepassados tiveram de percorrer 
um longo caminho até chegar ao nosso conhecido papel, ao livro, ao 
computador, ao CD-ROM, à internet e aos e-books.

Quanta coisa mudou, não é mesmo? E mudou para melhor! Hoje, 
você pode fazer uma pesquisa na Internet em questões de minutos, 
resolver um problema bancário sem sair de casa e ainda escrever e 
enviar mensagens sem gastar com a postagem das cartas. E mais, 
bater papo com parentes e amigos e ainda os ver em seu monitor do 
computador. Quanta revolução! Agora, imagine você indo a uma ca-
verna para esculpir uma mensagem? Ou registrar uma mensagem por 
meio de uma tábua de argila? Ou entrando em uma loja para pedir 
um rolo de papiro? Você faz ideia de como seriam guardadas essas 
informações? 

Pois é. Quanto trabalho!  

Entretanto, a facilidade em multiplicar os livros abriu espaço para o 
mercado editorial. As editoras passaram a produzir milhares de exem-
plares em um curto período de tempo. O livro vai ficando cada vez 
mais acessível e popular. Há grande investimento inclusive em outros 
formatos de livros para atender os mais diferentes tipos de leitores. 
Observamos, no mercado, desde o livro tradicional de capa dura até 
os livros-brinquedo, livros-jogo, livros manipuláveis com estruturas 
movediças, livros de pano, entre outros. Ah! Como já foi mencionado, 
temos ainda os livros digitais, que são frutos da tecnologia computa-
cional. Todos esses processos têm contribuído para a difusão do livro. 
Naturalmente, a biblioteca vai modificando seus espaços para abrigar 
a criativa produção editorial. 

Assim, podemos dizer que a biblioteca, na condição de guardiã do 
livro, deve estar aberta ao novo, não só para acomodar o acervo, mas 
também para ampliar a oferta de possibilidades de leitura, criando as-
sim uma alternativa de inclusão social, configurada em um ambiente 
democrático, com opção de aprendizagem e lazer.

Johannes Gutemberg

O primeiro livro impresso 
por Gutenberg - a célebre 
Bíblia de 42 linhas, 
em tipos góticos - é o 
marco histórico dessa 
revolução que significou a 
possibilidade de produzir 
livros em escala industrial 
e, consequentemente, 
para um número quase 
ilimitado de leitores.

CD-ROM: é um disco óptico de 
armazenamento de dados. E-book: 
termo inglês que significa livro 
eletrônico. É a versão de um livro 
impresso em papel em base digital 
que pode ser lido no computador 
ou num dispositivo eletrônico 
especificamente designado para a 
leitura do documento.
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“Alguns livros funcionam como uma chave para as salas desco-
nhecidas do nosso próprio castelo” Franz Kafka

RESUMO
Você verificou nesta unidade a evolução da linguagem escrita. Apren-

deu um pouco mais sobre a escrita cuneiforme, hieroglífica, picto-

gráfica e alfabética até chegar à tecnologia LIVRO, que hoje temos à 

mão com muita facilidade.  Toda essa história possibilitou-nos refletir 

sobre o processo de desenvolvimento das nossas relações por meio 

do texto escrito. Esses conhecimentos são bem importantes para o 

profissional que cuida da biblioteca escolar e contribui para a edu-

cação na escola. 



Unidade 2

O que é uma  
Biblioteca?
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Nessa unidade vamos aprender que existem vários tipos de bibliotecas. 
Cada qual com sua missão. Vamos conversar, especialmente, sobre a 
biblioteca escolar. O objetivo principal dessa unidade é instigar a refle-
xão sobre a importância da sua participação, como técnico em educa-
ção e educador, para que a biblioteca seja cada vez mais dinâmica.

Quando falamos em biblioteca, qual é a primeira ideia que vem à sua 
cabeça? 

Ferreira (1986, p. 253) define biblioteca como: 

1. Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres, or-
ganizada para estudo, leitura e consulta. 

2. Edifício ou recinto onde se instala essa coleção. 

3. Estante ou outro móvel onde se guardam e/ou ordenam os livros. 

É interessante você saber que não é à toa que a palavra biblioteca 
tem sua origem nos termos gregos biblíon (livro) e theka (caixa), sig-
nificando o móvel ou lugar onde se guardam livros. Foi no Egito que 
existiu, desde o século IV a.C., a mais célebre e grandiosa biblioteca da 
Antiguidade, a de Alexandria, que tinha como ambição reunir em um 
só lugar todo o conhecimento humano. Seu acervo era constituído 
de rolos de papiro manuscritos - aproximadamente 60 mil, contendo 
literatura grega, egípcia, assíria e babilônica.

No entanto, o conceito e as explicações para a biblioteca vêm se trans-
formando e se ajustando por meio da própria história das bibliotecas. 
Isso quer dizer que as bibliotecas não devem ser vistas como simples 
depósitos de livros e que devem ter seu foco voltado para as pessoas 
e para o uso que elas fazem da informação.

2.1 Tipos de bibliotecas     
 
Para muitos autores, a tipologia de cada biblioteca depende das 
funções desempenhadas por ela. De acordo com este entendimen-
to, ela pode ser:         
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a) Escolar - organizada para integrar-se com a sala de aula e no de-
senvolvimento do currículo escolar. Funciona como um centro de 
recursos educativos, integrado ao processo de ensino e aprendi-
zagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e fomentar a 
leitura. 

b) Especializada - sua finalidade é promover informação em deter-
minada área, como exemplo, assuntos exclusivos da agricultura, 
direito, indústria etc. 

c) Infantil - destinada ao atendimento de crianças, deve possuir di-
versos materiais para enriquecer as horas de lazer e despertar no 
leitor o encantamento pelos livros e pela leitura. 

d) Pública - tem como proposta suprir as necessidades de leitura e in-
formação da sua comunidade, sem distinção de sexo, idade, raça, 
religião e opinião política. 

e) nacional - é a depositária do patrimônio cultural de uma nação. 
Encarrega-se de editar a bibliografia nacional e fazer cumprir o 
depósito legal.

f) Universitária - integrada a uma instituição de ensino superior, tem 
por finalidade oferecer apoio ao desenvolvimento de programas de 
ensino e à realização de pesquisas. 

A tipologia de cada biblioteca ajuda-nos a perceber a função social 
que cada uma tem. O conhecimento das necessidades da comuni-
dade é que propiciará o estabelecimento de diretrizes e ações que 
permitirão alcançar os resultados almejados com o fazer cultural e 
educacional. 

2.2 Biblioteca escolar     
 
Você viu que existem vários tipos de bibliotecas. Neste caderno, prio-
rizaremos a Biblioteca Escolar, que no decorrer do texto, nomearemos 
apenas de biblioteca. 

É comum as escolas destinarem um espaço para a biblioteca. Muitas 
vezes ela ocupa uma pequena sala e é chamada de cantinho ou sala 
de leitura. Na sua escola com certeza deve ter um espaço como esse. 

Depósito legal: por força 
de lei, obriga os editores a 
depositarem um exemplar de 
cada obra impressa.
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No entanto, observa-se na prática que muitas bibliotecas vêm sen-
do utilizadas inadequadamente, ou seja, são simples depósitos de 
livros. Com relação à questão administrativa, também é comum en-
contrarmos à frente das bibliotecas pessoas que, apesar de extrema 
boa vontade, não estão devidamente capacitadas para organizar e 
dinamizar esse espaço. 

A escola que não proporciona aos alunos o contato com a leitura, 
não ensina a ler de fato, pois leitura não é apenas a decifração das le-
tras, mas a interpretação do texto.  A responsabilidade de ensinar os 
alunos a ler não pode ser delegada somente ao professor, esse deve 
ser um compromisso de todos que trabalham na escola. Uma grande 
força-tarefa deve ser formada para transformar a biblioteca em um 
espaço ativo para melhorar os índices de leitura. Este é um bom mo-
tivo para envolver todos os profissionais de educação em atividades 
como: hora do conto, contação de histórias, representação teatral, 
jornada pedagógica, concursos literários, recitais poéticos etc. 

Você, por exemplo, pode ser um excelente contador de histórias. Ima-
gine-se construindo uma poesia e apresentando seu talento para os 
alunos, professores e seus colegas. Imagine você criando textos, uma 
peça de teatro, compondo uma música.      
          
Sendo a escola um espaço de aprendizagem permanente, é preciso 
usufruir das coisas boas que lá existem e desenvolver suas potenciali-
dades ajudando, assim, a escola a crescer. É dessa interação que esta-
mos falando. 

Nesse sentido, a biblioteca escolar não deve ser só um espaço de ação 
pedagógica, servindo como apoio à construção do conhecimento e 
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de suporte a pesquisas. Deve ser um espaço perfeito para que todos 
possam utilizá-la como uma fonte de experiência, de apropriação e 
de difusão da cultura.

Está escrito no Manifesto da UNESCO (1976, p.158-163) sobre biblio-
teca escolar: 

Biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento, fornece as condi-

ções básicas para o aprendizado permanente, autonomia das decisões 

e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais.

Sob esse aspecto, a escola deve favorecer o conhecimento mútuo. 
Todos os que nela atuam têm um papel importante na mediação do 
conhecimento.

Pense na sua atuação no Projeto Político Pedagógico da sua 
escola. Quais ações você já sugeriu ou pode sugerir para a me-
lhoria da biblioteca da sua escola? Um pequeno planejamento pode 
ajudar a ordenar as suas ideias. Comece pontuando sobre a estrutura 
física: faltam cadeiras, mesas, estante, pintura? O que mais?  Depois, 
relacione ações relativas à organização do espaço. Os livros estão bem 
acomodados? Há espaço entre as estantes para a movimentação das 
pessoas?  

Este exercício pode ajudá-lo a ter uma visão geral da biblioteca e sus-
citar ideias sobre propostas para você iniciar um planejamento que se 
integre ao Projeto Político Pedagógico da escola.

  RESUMO
Você viu nesta unidade que biblioteca não é apenas o espaço para 

guardar livros. Existem diversos tipos de bibliotecas para aten-

der a diferentes necessidades. Existem as bibliotecas destinadas a 

atender desde o público infantil até aos estudantes universitários. 

Temos as bibliotecas que atendem apenas um grupo especial de 

profissionais e a biblioteca pública e nacional, que atendem pes-

soas com interesses variados. Especialmente, conversamos sobre 

a biblioteca escolar. Acreditamos que você, profissional da educa-

ção, ao participar do projeto pedagógico da escola, terá a opor-

tunidade de sugerir e implementar atividades na biblioteca. Isso 

fará de você uma pessoa mais integrada com a equipe escolar. 





Unidade 3

Organização da 
Biblioteca Escolar
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A Unidade 3 foi preparada para ajudá-lo a compreender a importância 
da organização de uma biblioteca. Essa tarefa exige uma série de cui-
dados que devem ser observados para que se atinjam os objetivos aos 
quais se propõe. Você verá que a preparação e a conservação do espa-
ço físico, os mobiliários apropriados, a boa sinalização e a adequação 
dos horários de atendimento à comunidade podem fazer a diferença 
na qualidade dos serviços oferecidos na sua biblioteca.

A biblioteca escolar deve ser vista como um espaço dinâmico e indis-
pensável na formação do aluno.  A biblioteca tem todas as possibilida-
des para abrir caminhos, ainda nos primeiros anos escolares, para que 
os alunos desenvolvam a curiosidade e o senso crítico que os levarão 
à cidadania plena. 

De acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 1976, p.158 - 163), a 
biblioteca escolar: 

Propicia informação e ideias fundamentais para o funcionamento bem-

-sucedido da atual sociedade, baseada na informação e no conhecimen-

to. A Biblioteca Escolar habilita os estudantes para a aprendizagem ao 

longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver 

como cidadãos responsáveis.

Veremos, a seguir, algumas orientações que facilitam a organização 
de uma biblioteca.        
          
          
 3.1 Espaço físico  

Nem sempre as bibliotecas estão instaladas em prédios construídos 
especialmente para atender às suas necessidades, serviços e produ-
tos oferecidos. Muitas delas funcionam em espaços adaptados ou em 
pequenas salas. Daí a importância em se ter pessoas sensíveis a esses 
problemas que possam criar soluções de viabilidade. 

O ideal é que as instalações da biblioteca sejam abrigadas em um pré-
dio próprio, projetado para esse fim, em local de pouco barulho e de 
fácil acesso às pessoas.

Válio (1990) define biblioteca 
escolar como uma instituição 
que organiza a utilização dos 

livros, orienta a leitura dos alunos, 
coopera com a educação e com 

o desenvolvimento cultural da 
comunidade escolar e dá suporte 

ao atendimento do currículo da 
escola.
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Pois bem, então agora é de suma importância que você “entenda” o 
espaço físico da biblioteca para que ele seja bem aproveitado, tanto 
do ponto de vista do layout quanto dos trabalhos que envolvem o 
tratamento do acervo. 

É importante você saber que um ambiente preparado cuidadosamen-
te possibilita uma boa organização e acomodação aos usuários. En-
tão, veja algumas dicas:        
 

a) Para saber a quantidade de livros a ser colocada em determinado 
espaço, usa-se um cálculo padrão de 1m² para comportar até cin-
quenta volumes. Assim, se você possui duzentos volumes, esses 
podem ser disponibilizados em uma área mínima de 4m². 

b) As paredes de cor clara muito contribuem para refletir a luz e au-
mentar o grau de visibilidade. As janelas devem permitir a entrada 
de luz natural, de modo que possibilite um ambiente que favoreça 
a leitura.

c) Para garantir a preservação e a conservação do acervo, os livros de-
vem ficar em local arejado e com pouca incidência de raios solares. 

d) O piso deve ser de material resistente e de fácil conservação, sen-
do o mais usado o de material em vinílico. Os tipos mais comuns 
de pisos vinílicos são: paviflex, decorflex e vulca-piso. Há ainda 
pisos de madeira e os frios (cerâmica, pedra e metal). O piso em 
material carpete não é o recomendado, pois além da dificuldade 
de limpeza e pouca durabilidade, são propícios ao acúmulo de 
microrganismos e pragas. 

e) A iluminação artificial faz-se necessária para permitir o perfeito 
funcionamento no horário noturno. As lâmpadas fluorescentes são 
as mais indicadas não só pela economia, mas porque têm baixo 
poder de aquecimento e causam menos danos ao acervo.

f) Para facilitar o controle e a circulação do público, a biblioteca deve 
ter somente uma entrada destinada a ele. Não podemos nos es-
quecer de incluir acessos facilitados para as pessoas com maior 
idade e aquelas com necessidades especiais.     
 

Layout é a forma de distribuir 
melhor o espaço físico da 
biblioteca para tornar o ambiente 
agradável, sinalizado e adequado 
para comportar o mobiliário, o 
acervo, o espaço para pesquisa, 
entre outros espaços. Fatores 
ambientais, como iluminação, 
temperatura, acústica e cores são 
elementos que fazem parte do 
layout.
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3.2 Mobiliário 

Observe agora, detalhadamente, o mobiliário da biblioteca da sua es-
cola. Relacione se tem acomodações para todas as pessoas que a fre-
quentam. Observe se as estantes comportam novas aquisições. 

Vamos refletir um pouquinho sobre o mobiliário. 

Ele deve ser projetado para o tamanho do ambiente, de forma que 
acomode o acervo e os equipamentos que serão adquiridos pela bi-
blioteca. Os móveis podem ser de madeira ou aço. Os de aço são mais 
resistentes, oferecem maior segurança na armazenagem dos livros e 
evitam a retenção da umidade. Os de madeira são de baixo custo e 
devem ser reforçados para suportar o peso dos livros. Além disso, de-
vem receber tratamento contra a infestação de insetos. 

O ideal é que a biblioteca escolar tenha dois tipos de mesas. Algumas 
grandes, para estudos em grupo, e outras para o estudo individual. 
Elas devem estar de preferência distantes umas das outras, pois quan-
do estamos em grupo a nossa tendência é fazer mais barulho. Se a 
biblioteca atende também um público infantil, o mobiliário deve ser 
colorido, alegre e adequado às condições físicas da criança.
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3.3 Sinalização da biblioteca    
 
Concebendo a biblioteca como um espaço informacional, a primeira 
informação deve começar por sua sinalização. Já imaginou a sua cida-
de sem placas indicativas de como chegar aos principais lugares, como 
hospitais, escolas, prefeitura e igrejas? Já imaginou se não tivéssemos 
as sinalizações de trânsito? 

Assim, também a biblioteca precisa de uma boa sinalização para faci-
litar a autonomia do usuário. Podem-se distinguir os seguintes tipos 
de sinalização: 

a)   Sinalização externa:     
Quando falamos de sinalização externa, pensamos 
em todas as placas de identificação que facilitam o 
acesso à biblioteca e assinala a importância conce-
dida a ela no conjunto das instalações. Devem ser 
colocadas na entrada, corredores e demais áreas 
da escola onde circulam as pessoas.   
   

b)   Sinalização interna - de recepção:    
Deve estar próxima à entrada e orientar os alunos 
dentro da biblioteca. Pode conter informações dos 
serviços oferecidos pela biblioteca, como emprésti-
mo de livros, reforço escolar, hora do conto, horá-
rio de funcionamento, normas de uso, documentos 
necessários para inscrição ou cadastro.
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c)  Sinalização de uso do espaço:      
Sinaliza os espaços de atividades da biblioteca, como estudo individu-
al, estudo em grupo, mural interativo, mural de informações, atendi-
mento, catálogo etc. 

d)   Sinalização temática das estantes:     
Cada estante deve possuir, em local visível, uma placa com a relação 
dos assuntos dos livros. Por exemplo: Literatura Brasileira, Literatura 
Infantil, obras de referência.

Uma boa sinalização traz facilidades de interação com o usuário, bem 
como demonstra a boa organização administrativa da biblioteca. Esse 
aspecto deve ser observado independentemente de sua tipologia, do 
espaço físico disponível e dos serviços oferecidos à comunidade. 
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3.4 Horário de funcionamento   
 
Pense numa biblioteca aberta em período integral, em que a comu-
nidade pudesse aproveitar a hora do almoço para desfrutar de uma 
boa leitura. Pense em uma biblioteca aberta no período de férias 
escolares, nos fins de semana, aproveitada também como mais uma 
forma de lazer. 

Por enquanto, talvez seja este somente um sonho. 

Mas, sabendo das dificuldades para essa realização, sugerimos que a 
biblioteca escolar preste seus serviços em um horário amplo e durante 
todo o período letivo. 

O fato de a biblioteca estar em funcionamento fora do horário regular 
de aula facilita a movimentação da comunidade em busca de sanar 
suas necessidades, sejam de estudo, pesquisa ou de lazer. A direção 
da escola deve fazer um esforço para encontrar soluções que permi-
tam que a biblioteca permaneça aberta o maior tempo possível.

Você já iniciou o seu planejamento. Agora algumas informa-
ções podem ser acrescentadas. Reveja o que escreveu no pra-
tique anterior e complete com o que for necessário. Para facilitar, faça 
um roteiro como o modelo abaixo, adicionando ou retirando informa-
ções. Lembre-se: nas unidades seguintes novos itens serão acrescen-
tados. Esse roteiro servirá para que você faça uma avaliação da sua 
biblioteca, com vistas a elaborar o planejamento que poderá fazer 
parte do Projeto Político Pedagógico da sua escola.

1.Estrutura física

Pintura:

Piso:

Iluminação:

Circulação:

Acesso às pessoas com necessidades especiais:
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2. Mobiliário

Quantidade de cadeiras, mesas e estantes:

Tipo de material utilizado na fabricação do mobiliário:

Adequação do mobiliário ao público atendido:

3. Sinalização

Externa:

Interna:

4. Horário de funcionamento:

Abertura:

Encerramento: 

RESUMO
Como você viu, é preciso cuidar do espaço físico da biblioteca. A cor 

da pintura da parede, a entrada de luz natural, o tipo de material 

usado no piso, o uso de lâmpadas fluorescentes, mesas grandes e 

pequenas, placas de sinalização, o horário de funcionamento...  A 

observação de todos estes aspectos pode favorecer para que o es-

paço da biblioteca escolar seja adequado e agradável aos frequen-

tadores. Nem sempre a escola tem condições de atender a todas 

essas demandas, mas você, sabendo que elas são necessárias, pode-

rá contribuir para a conscientização da comunidade, de forma que 

juntos busquem as possíveis soluções e recursos com criatividade.



Unidade 4

Formação e   
Desenvolvimento 
do Acervo
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Bem, agora vamos tratar do acervo. Você tem ideia de quantos livros 
compõem o acervo da biblioteca da sua escola? E como estão orga-
nizados? 

O objetivo desta unidade é esclarecer sobre os itens que podem fazer 
parte do acervo da sua biblioteca e orientá-lo sobre como fazer para 
bem organizá-lo. Portanto, vamos falar sobre armazenamento, sele-
ção, aquisição, descarte e desbaste.

Primeiramente, temos que entender o que é acervo e como ele se 
forma. O acervo de uma biblioteca é formado por diferentes coleções, 
constituídas por diferentes tipos de materiais (livros, periódicos, CDs, 
DVDs, fitas VHS etc.). Por causa dessa variedade de materiais, muitos 
autores adotam o termo item para se referir a eles. 

nesta unidade,vamos considerar o livro como nosso principal 
item.

Colecionar é reunir um conjunto de itens ou objetos que têm uma ou 
mais características comuns. A ideia do que vem a ser uma coleção 
faz parte do nosso dia-a-dia, pois quem, em dado momento da vida, 
não se viu decidindo sobre colecionar alguma coisa, como figurinhas, 
gibis, selos, livros, CDs?

Assim, pode-se dizer que formar e desenvolver um acervo é decidir 
quais itens farão, ou não, parte desse conjunto. No entanto, a reali-
zação de tal tarefa exige o estabelecimento de certos critérios para se 
compor, desenvolver, armazenar e manter uma coleção. 

Para uma boa organização do acervo, é preciso seguir um conjunto de 
técnicas desenvolvidas especificamente para esse fim, o que requer a 
participação de pessoal qualificado. 

A formação do acervo envolve um trabalho constante de inclusão e 
exclusão de itens, atividade que favorece a atualização do acervo com 
relação aos anseios dos usuários, que podem variar de acordo com o 
surgimento ou o desuso das suas necessidades de informação. 

Nesse sentido, você deve estar atento à atualização do material per-
tencente à biblioteca, tendo em vista que o desenvolvimento de um 

CD é a abreviação de Compact 
Disc (disco compacto).  DVD é a 

abreviação de Digital Versatile 
Disc (disco versátil digital). VHS 
é a abreviação de Vídeo Home 

System (sistema de vídeo caseiro)

Item - é um termo usado 
para representar qualquer 

tipo de material (livros, 
revistas, CDs etc.) que 
compõem um acervo.



acervo escolar está intimamente ligado ao grau de uso de seus mate-
riais informacionais. Isso leva à conclusão de que não existe um único 
processo de desenvolvimento para toda e qualquer biblioteca. Cada 
biblioteca, por estar inserida em um diferente contexto, exigirá para 
seu acervo um tipo diferente de desenvolvimento. 

Em resumo, ao avaliar a formação de um acervo é preciso buscar 
entender a comunidade escolar envolvida (profissionais da educação, 
alunos, pais) e suas necessidades de informação, bem como a política 
de ensino da instituição, para que se possam selecionar com quali-
dade os itens que serão adquiridos por meio de compra, doação ou 
permuta.          
          
4.1 Armazenamento 

          
O que você entende por armazenamento? Pense bem, essa pa-
lavra vem de armazém, ou seja, local de depósito e de guarda.

Então, para se armazenar um acervo é preciso antes definir os espa-
ços, suas funções, seus materiais, sua utilização, seu layout, os locais 
destinados à administração, ao processamento técnico, ao setor de 
circulação (empréstimo e devolução), à área de estudos, ao local des-
tinado às estantes etc. A definição desses e de outros espaços vai 
fazer com que o acervo seja armazenado da melhor maneira possível 
(lembre-se do cálculo já citado no item “a” do tópico “Espaço físico” 
da unidade anterior).        
          
4.2 Seleção        
  

Como são selecionados os livros que chegam para a biblioteca 
escolar? Todos os livros recebidos são aproveitados?

A seleção é uma atividade utilizada como ferramenta básica para de-
finição da composição de um acervo, tanto quanto à forma (tipo de 
livro que deverá compor o acervo), como quanto ao conteúdo (assun-
tos de interesse).
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Geralmente, a seleção é uma escolha 
fundamentada em estudos. De nada 
adianta, por exemplo, selecionar li-
vros de medicina para uma biblioteca 
que tenha como maioria uma cliente-
la infantil; ou ter um número elevado 
de um exemplar com o mesmo título 
ocupando espaço de outros livros. O 
selecionador é quem determina quais 
documentos entram e quais saem do acervo, sempre norteado por 
critérios adotados para seleção, lembrando-se da importância de se 
pensar na comunidade para a qual a biblioteca foi criada.   
          
4.3 Aquisição        
          
Esta é uma etapa que põe em prática as decisões da seleção. Inclui 
todas as atividades inerentes aos processos de compra, doação e per-
muta de livros. O selecionador é o responsável pela garantia da qua-
lidade do acervo.

Sabemos que nem sempre a escola recebe recursos financeiros para 
compra, mas uma boa campanha de arrecadação pode suprir as ne-
cessidades de composição do acervo. Uma estante com livros para 
trocas também é uma boa sugestão. De repente, você pode colocar 
nessa estante aqueles livros em duplicidade, de pouco uso, e fazer 
a permuta. 

Outra ideia interessante para melhorar o acervo é estabelecer uma 
boa comunicação com outras bibliotecas. Os livros e demais itens que 
não são usados na sua biblioteca podem ser importantes para outras 
e vice-versa.             

4.4 Desbaste e descarte      
                             
O desbaste é uma retirada temporária de alguns itens da coleção, ou 
seja, esses poderão ser guardados em um depósito ou em outro local 
específico até a decisão de sua recolocação no acervo. 

Por exemplo, os professores desenvolvem todo ano, no mês de agos-
to, um mesmo tipo de trabalho sobre o folclore. Então, nesse perío-



do, todo o acervo sobre esse assunto deve estar disponível. Quando 
chegar ao término da pesquisa, os livros poderão ser desbastados. 

O descarte ou seleção negativa é uma tarefa que consiste em retirar 
do acervo da biblioteca, de forma definitiva, livros repetidos (mais de 
um exemplar), livros comprovadamente sem uso (verificados pelas es-
tatísticas de empréstimo) ou aqueles danificados a tal ponto que seu 
conserto se torne inviável (ou por não poder ser recuperado ou pelo 
custo da recuperação não compensar). 

Entre os muitos objetivos do descarte, destaca-se o de procurar man-
ter o nível de qualidade do acervo, nunca perdendo de vista o interes-
se da comunidade. Portanto, só se pode descartar ou desbastar um 
conjunto de livros após uma seleção criteriosa. 

Descartar não significa jogar os livros no lixo. Os livros que não 
são úteis para a sua biblioteca devem ser doados a outras!

Chegou a hora de acrescentar o item de número 5 no seu ro-
teiro iniciado nos Pratique anteriores. Para isso, é necessário 
que você faça um inventário das necessidades de acervo para a bi-
blioteca. Isto é, verificar o que é preciso atualizar no seu acervo, seja 
para adquirir novos itens, selecionar o que deve ser desbastado ou 
descartado. Vamos lá, pense em quais livros você considera que devem 
ser desbastados ou descartados. Lembre-se que o acervo deve atender 
a sua comunidade escolar, por isso é bom saber junto aos professores 
quais as prioridades; se há carência, por exemplo, em livros de Litera-
tura, dicionários, periódicos, filmes etc. Veja como essas necessidades 
podem ser acrescentadas ao seu roteiro:

5. Acervo 

Quantidade (livros, CDs, DVDs etc.):

Local e condições de armazenamento:

Acervo a ser adquirido:

Acervo a ser desbastado ou descartado:
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RESUMO       

Esta unidade nos ajudou a refletir sobre a formação e desenvolvi-

mento do acervo. Agora é possível pensar em melhorar a qualidade 

e a quantidade do acervo da biblioteca levando em conta o armaze-

namento, seleção, aquisição, desbaste e descarte. Aprendemos que 

de nada adianta ter belos livros na estante se não interessantes 

nem necessários à comunidade escolar.

 



Unidade 5

Organização   
do Acervo
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E agora? Como colocar os itens na estante de forma que possam 
ser encontrados com facilidade? Nesta unidade vamos entender que 
cada livro tem o seu devido lugar na estante. Que cada coleção re-
cebe uma denominação. Também vamos especificar as partes que 
compõem um livro e, finalmente, como eles devem ser identificados 
e organizados na estante.  

Imagine-se procurando determinado livro, o qual está guardado em 
seu quarto. Você se lembra de já o ter visto em algum lugar do seu 
“acervo”, guardado em algum lugar e não o encontra de maneira 
razoavelmente rápida. Isso se dá em virtude de sua não preocupação 
em organizar seus livros e de confiar em sua memória. Diante dessa 
situação, só resta “explorar o acervo” de livros, examinando-os um a 
um. Quanto tempo e trabalho serão dispensados nessa tarefa? 

Daí a importância de se criar uma “memória externa”, como catá-
logos, bases de dados e outros mecanismos necessários para que se 
tenha o controle eficiente de um acervo, que permita encontrar de 
forma rápida aquilo de que se necessita. Portanto, o controle eficien-
te de um acervo pede uma organização baseada no armazenamen-
to e no arranjo das coleções, etapas também dependentes de um 
tratamento técnico, importante ao preparo do material voltado para 
empréstimo e devolução.

Como já foi dito, nos dias de hoje, um acervo de uma biblioteca não 
possui somente livros. Ele passou a ser constituído por diferentes tipos 
de coleções que variam de acordo com os diferentes tipos de biblio-
tecas. Desse modo, o acervo de uma biblioteca especializada deverá 
ser diferente do acervo de uma biblioteca escolar. No entanto, toda e 
qualquer biblioteca tende a ter um mesmo conjunto básico de cole-
ções, como as mencionadas a seguir.     
          
5.1 Coleção de referência    

São itens de consulta. Trazem informações superficiais, introdutórias, 
básicas. São chamadas obras de referência porque indicam onde en-
contrar o assunto procurado de uma forma mais detalhada. Em geral, 
não podem sair das instalações da biblioteca, dessa maneira, não de-
vem ser emprestadas. Incluem-se nessa categoria: dicionários, enciclo-
pédias, atlas, índices, entre outros. 



5.2 Coleção acervo geral     
 
São os itens que compõem o acervo geral: livros de literatura, didáti-
cos, informativos etc.        
          
5.3 Coleção de periódicos      
          
São materiais publicados geralmente sob a forma de revistas, jornais 
ou outro tipo que circule em períodos regulares (diariamente, sema-
nalmente, mensalmente, anualmente) sem data marcada para térmi-
no. Vale ressaltar que esse tipo de material é o que normalmente traz 
as informações mais atualizadas. Os gibis fazem parte desta coleção. 
          
5.4 Coleção multimeios      
          
São os itens que estão em um formato físico diferente dos livros em 
papel. São os CDs, DVDs, fitas VHS, slides, jogos etc. 

5.5 Hemeroteca        
          
São arquivos de recortes de jornais que informam sobre assuntos di-
versos e temas atuais. Compete ao profissional que trabalha na bi-
blioteca fazer um arquivo com a seleção de assuntos de interesses 
da comunidade escolar. Por exemplo: coleção de reportagem sobre 
doenças, esportes, política, turismo, cultura etc.

A forma correta que usamos para especificar o acervo valoriza 
o nosso trabalho e demonstra o interesse que temos em nos 
profissionalizar. Verifique se os nomes das coleções, na biblio-
teca da escola, estão corretos no item de número 5 do seu roteiro. 
Exemplo:

Acervo a ser adquirido:        
•	 Coleção	de	referência	–	dicionários		 	 	 	
•	 Coleção	geral	–	Literatura	Infantil	e	Ciências
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5.6 Conhecendo o item mais tradicional 
de um acervo – O Livro     
 
Um livro é dividido em partes para facilitar a leitura técnica. Externa-
mente, suas partes dizem respeito à sua condição física. Internamen-
te, as partes estão relacionadas ao conteúdo, divididas em pré-textual, 
textual e pós-textual.

5.6.1 Partes externas 

Sobrecapa: proteção para a capa. Inclui as mesmas informações con-
tidas na capa. É uma capa solta, colocada nas edições especiais; nem 
todos os livros vêm com a sobrecapa, pois é um acessório que enca-
rece a edição. Geralmente ao preparar o livro para ser colocado na 
estante, retiramos a sobrecapa. 

Capa: protege o livro externamente, podendo ser encadernada ou 
em brochura. O anverso (frente) da capa deve conter na parte cen-
tral: nome de autor, título e subtítulo. A capa pode ser de diversos 
materiais, como papel, couro ou plástico. A elaboração da capa fica a 
critério do editor. 

Contracapa: é a capa de trás do livro. Também é chamada de quarta 
capa.

Orelhas: geralmente, a capa apresenta orelhas, ou abas, ou asas, que 
contêm dados biográficos do autor ou comentários da obra. As ore-



lhas excedem-se da capa e dobram-se sobre si mesmas para dentro. 
Muitas vezes usamos as orelhas do livro como marcadores de páginas. 

Lombada ou dorso: é a parte que liga as folhas do livro, onde se 
encontra a costura. Fica no lado externo do livro, oposta ao corte de 
páginas. 

Errata: é a lista apresentando os erros corrigidos, com indicação de 
páginas, parágrafo e linhas. É inserida como encarte, antes da folha 
de rosto. Nem sempre os livros vêm com errata, é claro, ela só é inse-
rida caso a edição tenha erros.

5.6.2 Partes internas (ligadas ao conteúdo)  
 

5.6.2.1 Pré-textual       
 
Folha de guarda: é a página em branco, encontrada no início e no 
final da obra. 

Falsa folha de rosto: é uma folha opcional; que precede a página de 
rosto e contém apenas o título e subtítulo da publicação. 

Folha de rosto: contém, normalmente, os elementos essenciais que 
identificam um livro: autor; título; número da edição; o local (cidade) 
da publicação do livro; editor ou editora; ano da publicação. 
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Nem todos os editores dedicam atenção aos itens necessários para a 
publicação de um livro. 

O verso da folha de rosto: geralmente, contém a ficha catalográfica 
com as principais informações do livro, ou apenas os dados comple-
mentares de uma obra, tais como: títulos da série e número do vo-
lume; título original da obra; copyright (direitos autorais); relação de 
colaboradores; relação de edições e reimpressões anteriores, com os 
respectivos editores e datas; nome e endereço da editora. 

Dedicatória: folha opcional em que o autor presta homenagem ou 
dedica o livro a alguém. 

Agradecimentos: folha opcional em que o autor indica o eventual 
apoio recebido na elaboração do livro. 

Epígrafe: folha opcional em que o autor apresenta uma citação, se-
guida de indicação da autoria, relacionada com a matéria tratada no 
corpo do livro. 

Sumário: enumeração das principais divisões, seções e outras partes 
do livro, na ordem em que nele se sucedem.

Lista de abreviaturas: relação em ordem alfabética das abreviaturas, 
siglas e símbolos utilizados no texto, escrita por extenso. 

Prefácio: texto de esclarecimento, justificação, comentário ou apre-
sentação, escrito pelo autor ou por outra pessoa. 

Copyright: registro dos direitos autorais ou editoriais. 

Selecione alguns livros e observe se eles possuem essas partes.
Registre no seu memorial os nomes dos livros e os itens ob-
servados.Você vai encontrar livros em que os editores tiveram 

todos os cuidados conforme as necessidades da edição. É claro que  
uma edição com todas as partes mencionadas encarece o produto, pois 
além do custo com o design, adiciona-se o custo de material: papel, 
tinta etc. Avalie nos livros selecionados se as partes adicionadas são 
realmente necessárias, ou se a falta delas compromete a qualidade do 
livro.



5.6.2.2 Miolo do livro       
 
Textual: conjunto de folhas reunidas em cadernos que formam o cor-
po do livro em que é exposto o conteúdo. 

5.6.2.3 Pós-textual      
 
Posfácio: matéria informativa ou explicativa posterior à elaboração 
do texto. 

Apêndice: desenvolvimento autônomo elaborado pelo autor a fim de 
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear 
do trabalho. 

Anexo: documento, nem sempre de autoria do próprio autor, serve 
de fundamentação, comprovação ou ilustração. 

Glossário: lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técni-
cas de uso restrito ou de sentido confuso, acompanhadas das respec-
tivas definições. 

Índice: lista alfabética de autores e/ou assuntos contidos na obra, 
com indicação das páginas em que são encontrados. O índice pode 
ser também cronológico. Geralmente corresponde às últimas páginas 
do livro.

Colofão: informações do impressor, endereço, local e data de im-
pressão, localizada de preferência na página ímpar da última folha 
do miolo. 

Suplemento: é um conjunto de páginas ou documento que se adicio-
na ao livro para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, podendo ser editado com 
periodicidade e/ou numeração própria. 

Agora você já é capaz de encontrar todas as informações necessárias 
para fazer o processamento técnico. 

Vamos ver, agora, o que acontece em cada etapa.  
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5.7 Identificação e Registro     
         
Como já dissemos anteriormente, a seleção consiste em separar o que 
vai ser utilizado na biblioteca. Mas antes de ir para a estante, o livro 
precisa de uma identificação, ou seja, de um carimbo com o nome da 
biblioteca. Não é assim que você faz quando compra ou ganha um 
livro? Não escreve o seu nome para que todos saibam que aquele livro 
é seu? Pois é. O livro da biblioteca também precisa ser identificado 
para não ser confundido com os livros de outras pessoas ou de ou-
tras bibliotecas. Como uma biblioteca em geral possui muitos livros, a 
forma mais prática de identificar cada livro é por meio de um carimbo 
que contenha seu nome. 

Pode ser um carimbo simples, como mostra o desenho abaixo:   
 

  Biblioteca Escolar Monteiro Lobato   
  

O livro deve ser carimbado no lado contrário da lombada, ou seja, no 
corte do livro e na folha de rosto do livro. Algumas bibliotecas usam, 
também, carimbar uma página padrão em todos os livros, carimbando 
sempre a página que contém determinada numeração. Por exemplo: 
carimbar todos os livros da biblioteca na página 23. 

Depois de identificado, o livro precisa ser registrado. Ele vai receber 
um número de registro único. Para você entender melhor, vamos 
comparar os livros a pessoas. Cada um de nós tem um registro ge-
ral de identidade ou de certidão de nascimento. Mesmo as pessoas 
gêmeas têm números de registros de identidades diferentes. Então, 
cada livro, mesmo igual a outros dez livros na biblioteca, vai receber 
um número diferente. 

Mas para que serve o registro? Para saber quantos livros existem na 
biblioteca e para identificar o livro na hora do empréstimo. 

Para registrar, você vai precisar também de um carimbo e de um livro de 
registro. Pode-se ainda fazer uso de um caderno para estas anotações.

 



O carimbo de registro deve ser colocado no verso da folha de rosto e 
deve conter o mesmo número recebido do livro de registro. Exemplo 
de carimbo de registro: 

Biblioteca Monteiro Lobato 

no: 001  Data: 15/8/2012 

Se a sua biblioteca possuir um computador com um software geren-
ciador de acervo, o número de registro será gerado automaticamente.

Assim, se sua biblioteca não possuir um computador ou um software 
gerenciador de acervo, seu registro deve ser feito de modo manual, 
em um livro específico para esse fim, o qual deve conter: 

número de registro;

Data em que foi registrado;

nome do autor;

Título, edição, editora, ano de publicação,

local de publicação e observação.

          
Veja o exemplo:        
 
Registro 001 Data 15/09/2012

Autor Meireles, Cecília

Título Ou isto ou aquilo

Editora nova Fronteira Edição 8ª Ano 1990

Local Rio de Janeiro Observação

          
No campo Observação, você pode registrar informações, como extra-
vio de livro, doações, descarte etc.       
          
5.8 Organização dos itens nas estantes

Os itens do acervo podem ser organizados de diferentes formas visan-
do a sua recuperação, ou seja, a sua identificação na estante. Abai-
xo, segue uma dica simples de como um acervo pode ser disposto e 
organizado do ponto de vista das classificações. Da esquerda para a 
direita, nas estantes, os itens devem vir dispostos por assunto e por 
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ordem alfabética do último sobrenome do autor. As obras de um mes-
mo assunto e de um mesmo autor devem ser organizadas por ordem 
alfabética de título e, por último, obras de um mesmo assunto e de 
um mesmo autor, com o mesmo título, devem ser organizadas por 
número de edição. Veja abaixo mais dicas:

•	 Primeiro: por assunto

000 - Obras Gerais
010 – Bibliografia

020 - Biblioteconomia 

030 - Enciclopédias Gerais

040 – Nulo

050 – Periódicos

060 - Sociedades, Organizações e Museologia 

070 - Jornalismo, Mídia, Publicações

080 - Coleções de obras diversas sem assunto específico

090 - Manuscritos e Obras raras      

 

100 - Filosofia e Psicologia
110 – Metafísica

120 - Teoria do Conhecimento

130 - Parapsicologia e Espiritismo

140 - Sistemas e Doutrinas Filosóficas Específicas

150 – Psicologia

160 – Lógica

170 – Ética

180 - Filosofia Antiga e Medieval

190 - Filosofia Moderna Ocidental      

 

200 – Religião
210 - Filosofia e Teoria da religião

220 – Bíblia

230 – Cristianismo

240 - Ética Cristã e Teologia Devocional

250 - Congregações Cristãs e Teologia Pastoral

260 - Sociologia Cristã e Teologia Social Cristã

270 - História do Cristianismo

280 - Denominações Cristãs 

290 - Outras Religiões      



300 - Ciências Sociais
310 - Coleções de Estatísticas Gerais

320 - Ciência Política

330 – Economia

340 – Direito

350 - Administração Pública e Ciência Militar

360 - Serviços Sociais

370 – Educação

380 - Comércio, Comunicação e Transporte (Serviços Públicos)

390 - Usos e Costumes, Etiqueta e Folclore

 

400 - Linguagem e Línguas
410 – Linguística

420 - Língua Inglesa

430 - Língua Alemã

440 - Língua Francesa

450 - Língua Italiana

460 - Língua Espanhola

469 - Língua Portuguesa

470 - Língua Latina

480 - Língua Grega

490 - Outras Línguas       

 

500 – Ciências Puras, História natural
510 – Matemática

520 - Astronomia e Ciências afins

530 – Física

540 - Química e Ciências afins

550 – Geociências

560 - Paleontologia, Paleozoologia

570 -Biologia, Ciências da Vida

580 - Plantas, Botânica

590 - Animais, Zoologia       

 

600 - Tecnologia (Ciências Aplicadas)
610 – Medicina

620 – Engenharia

630 - Agricultura e Tecnologias Relacionadas

640 - Economia Doméstica

650 - Administração e Serviços Auxiliares

Rede e-Tec BrasilUnidade 5 - Organização do Acervo 59



Biblioteca EscolarRede e-Tec Brasil 60

660 - Engenharia Química

670 - Produtos Manufaturados, Industrializados

680 - Manufaturados para Usos Específicos 

690 – Construções        

 

700 – Artes
710 - Planejamento Urbano

720 – Arquitetura

730 - Artes Plásticas, Escultura

740 - Desenho e Artes Decorativas 

750 – Pintura

760 - Artes Gráficas, Gravuras 

770 – Fotografia

780 – Música

790 - Artes Cênicas e Recreativas

          

800 – Literatura
810 - Literatura Americana

820 - Literatura Inglesa

830 - Literatura Alemã

840 - Literatura Francesa

850 - Literatura Italiana

860 - Literatura Espanhola

869 - Literatura Portuguesa

B869 - Literatura Brasileira

870 - Literatura Latina 

880 - Literatura Grega

890 - Outras Literaturas        

 

900 - Geografia e História
910 - Geografia e Viagens

918.1 - Geografia e Viagens – Brasil

920 - Biografias, Genealogia, Insígnia

930 - História Antiga

940 - História da Europa

950 - História da Ásia 

960 - História da África

970 - História da América do Norte

980 - História da América do Sul

981 - História do Brasil 



990 - História de Outras Regiões     

 

•	 Segundo: dentro de um mesmo assunto, por ordem alfabética de 
autor. Exemplo: 

Literatura Brasileira - Amado, Jorge

•	 Terceiro: obras de um mesmo assunto e de um mesmo autor de-
vem ser organizadas por ordem alfabética de título. Exemplo:

Literatura Brasileira - Lobato - Fábulas de Narizinho

Literatura Brasileira - Lobato – Narizinho Arrebitado

•	 Quarto: obras de um mesmo assunto e de um mesmo autor, com 
o mesmo título, devem ser organizadas por número de edição. Ex.:

Literatura Brasileira - Lobato - Fábulas de Narizinho – 3. edição

Literatura Brasileira - Lobato - Fábulas de Narizinho – 4. edição

Este tópico não será aprofundado devido à complexidade que esta 
tarefa exige, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista 
profissional. Normalmente, esse trabalho compete a um bibliotecário. 
No entanto, caso seja do seu interesse saber mais sobre classificação 
de livros é possível encontrar diferentes exemplos na rede mundial 
(internet), tais como: Classificação Decimal Universal (CDU) e Classifi-
cação Decimal de Dewey (CDD).  

RESUMO
Você aprendeu nesta unidade sobre a importância em organizar o acer-

vo da biblioteca. Cada item do acervo deve ter o seu lugar e as coleções 

devem ser nomeadas corretamente para que seja mais fácil organizá-

-las. O livro tem várias partes e cada uma tem uma função. Quanto às 

partes pré-textual, textual e pós-textual, você deve ter observado por 

meio dos Pratique, que nem todos os livros possuem as partes citadas 

no texto e que isso não é regra obrigatória na editoração. Por fim, apre-

sentamos as dicas de identificação, registro e organização do livro na 

estante por assunto e nome do autor, para que você possa fazer uso 

dessas informações na organização da biblioteca escolar.
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Você estudou nas Unidades 1 e 2 o surgimento da escrita e a sua 
evolução. Aprendeu também sobre os vários tipos de bibliotecas, suas 
funções, formas de organizá-las e da sua importância para o desen-
volvimento do conhecimento humano. Nestas duas últimas unidades, 
vamos discorrer sobre a dinamização da biblioteca e sobre a mediação 
de leitura. 

Podemos dizer que a alma da biblioteca está nessas duas ações: di-
namizar a biblioteca e mediar a leitura. De nada adiantará uma bi-
blioteca bem estruturada e organizada se ela não inspirar à leitura. O 
objetivo das próximas unidades, assim, é fazer com que você reflita 
sobre a importância de se ter uma biblioteca viva e dinâmica, que 
busque formar leitores e cidadãos participativos na sociedade. Para 
isso, você verá propostas de diversas atividades que poderão fazer 
parte do planejamento da biblioteca e do Projeto Político Pedagógico 
da sua escola. 

6.1 Valorizar o que a escola tem e buscar 
novos valores 

Você já teve a curiosidade de saber quando a biblioteca de sua 
escola foi criada, quem a organizou? Qual é a sua história? 
Qual é a participação da biblioteca nas demais atividades da 
escola? Vamos pensar sobre a sua atuação na biblioteca. Você 
pode fazer parte da história da biblioteca e deixar uma mar-
ca positiva com o seu trabalho de organização e valorização 
dos serviços prestados. Você pode fazer com que a bibliote-
ca seja atuante no processo de aprendizagem dos alunos, na 
interação da comunidade com as atividades pedagógicas, na 
divulgação da nossa cultura, enfim, a porta de acesso para o 
conhecimento, lazer e participação cidadã.

A biblioteca pode ser um excelente local para desenvolver várias ati-
vidades culturais e ainda ampliar serviços úteis para a comunidade. 
Também deve se valer de recursos de comunicação para atuar de 
forma mais interativa, ampliando suas relações e firmando parcerias. 



Dentre os prováveis parceiros, podemos sugerir: 

•	 A própria comunidade escolar (pais, alunos e todos os profissionais 
que atuam na escola);

•	 Os formadores de opinião e os profissionais dos meios de comuni-
cação (pessoas que trabalham em rádios, jornais e televisão); 

•	 Os líderes comunitários, os sindicatos, as organizações comerciais, 
industriais e religiosas; 

•	 As autoridades políticas (vereadores, deputados, prefeitos, gover-
nadores);

•	 Os artistas e os profissionais liberais, as associações de classe, 
ONGs, os clubes de serviços etc.

É importante você saber que as parcerias podem beneficiar a biblio-
teca tanto com bens materiais, ou prestando serviços, como também 
divulgando sua programação cultural. A participação da Associação 
de Pais da Escola é um exemplo de parceria que pode atuar na conser-
vação do espaço físico, seja comprando algo de necessário ou pres-
tando um serviço de manutenção. É importante que a comunidade se 
aproprie da biblioteca como um bem cultural que lhe pertence e que 
se deve cuidar.        
          
6.2 Serviços de informação à comunidade  
          
Naturalmente, a ideia que nos vem à cabeça quando falamos dos ser-
viços da biblioteca é a de auxilio à pesquisa.

Mas, você é capaz de imaginar outros serviços que a biblioteca pode 
oferecer à comunidade? 

Nesta unidade vamos priorizar o serviço de informação. Não estamos 
falando aqui das informações contidas apenas nos livros, mas daque-
las que surgem no dia a dia das pessoas. Trata-se de informações uti-
litárias que decorrem das suas necessidades relativas à vida cotidiana, 
algumas vezes temporárias, como exemplo, saber o dia e o local da 
prova do Enem.
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Quantas possibilidades surgem ao pensar nas necessidades de infor-
mação da comunidade. Veja abaixo algumas delas: 

•	 Saúde – informações sobre assistência médica, hospitalar, saúde bu-
cal, planejamento familiar, prevenção de doenças, vacinação etc.; 

•	 Emprego – dicas sobre ofertas de emprego, divulgação de editais  
de concursos públicos etc.; 

•	 Legislação – informações sobre obtenção de documentos,  assis-
tência jurídica, obtenção de benefícios etc.; 

•	 Segurança – boletins sobre os serviços da Defesa Civil, Polícia Mi-
litar , Corpo de Bombeiros etc.

•	 Turismo – informação sobre pontos turísticos e apoio ao turista.

•	 Educação – divulgação de cursos, concursos, aulas de reforço, cur-
so de línguas,  programas educativos, bolsa de estudos, ensino 
profissionalizante,  vestibulares etc.;

•	 Cultura – divulgação da agenda de eventos culturais como cine-
ma, teatro, música, sarau  literário, feiras, exposições e outros;

•	 Transporte – divulgação de horário e itinerário dos meios de trans-
porte, agendamento de passagens, identificação das empresas etc.; 

Registre no seu memorial tópicos de informações relevantes 
que podem ser úteis à sua comunidade, como os assuntos so-
bre saúde, educação, emprego, segurança, legislação, cultura, 

transporte, turismo, serviços de emergência etc. Esse exercício o aju-
dará a pensar nas necessidades da sua comunidade e nas formas de 
coletar e divulgar as informações por meio da biblioteca. 

Você pode começar assim:

Programação cultural da nossa cidade: no cinema estão sendo exibidos 
os filmes... na praça (nome) acontecerá a exposição sobre ...

A Secretaria de Saúde está divulgando as campanhas sobre... 



Você observou que muitas dessas informações necessitam ser pesqui-
sadas e atualizadas permanentemente. Além disso, surgem informa-
ções de segurança e saúde que necessitam de divulgação imediata 
como em casos de surto de dengue, hantavirose ou de uma catás-
trofe inesperada. 

A biblioteca deve reservar um local de destaque, de preferência um 
quadro de avisos para divulgar os serviços de informação. Pode ainda 
levar essas informações para outros meios de comunicação, como a 
rádio comunitária.         
         
6.2.1 Trabalhando com eventos culturais 
          
Você acha que é necessário apenas ter os livros para formar leitores?

É claro que não! 

É importante lembrar que 
apenas ter acesso ao livro 
não é o suficiente para a 
prática efetiva da leitura. A 
biblioteca precisa ser dinâ-
mica e buscar estratégias 
que atraiam seus alunos, 
professores e demais funcio-
nários da escola. 

Na biblioteca é possível ofe-
recer cursos de extensão, oficinas literárias e de literatura, hora do 
conto, sarau literário, exposições artísticas, apresentações teatrais, 
musicais e demais eventos. Essas atividades fazem parte da dinamiza-
ção da biblioteca. Mais adiante, veremos algumas com mais detalhes. 

Portanto fique atento a essas dicas que podem fazer da biblioteca um 
espaço interativo: 

•	 Programe atividades de acordo com o calendário cultural da escola.

•	 Observe o perfil cultural da comunidade escolar e proponha even-
tos que agrade seu público.

Dengue - O vírus da dengue 
é transmitido pela picada da 
fêmea do Aedes aegypti, um 
mosquito diurno que se multiplica 
em depósitos de água parada 
acumulada nos quintais e dentro 
das casas. Existem dois tipos 
de dengue: a clássica, cujos 
sintomas são dores de cabeça, 
ossos, articulações e olhos, perda 
do paladar e apetite, manchas 
e erupções na pele, náuseas e 
vômitos, moleza no corpo, dentre 
outros. O segundo tipo, a dengue 
hemorrágica, tem os mesmos 
sintomas da primeira, somados 
ao sangramento pelo nariz, boca 
e gengivas; sonolência, agitação 
e confusão mental. Nesse tipo, 
o quadro clínico se agrava 
rapidamente, apresentando sinais 
de insuficiência circulatória e 
choque, podendo levar a pessoa à 
morte em até 24 horas.

Hantavirose - doença aguda 
adquirida através da respiração 
de um vírus - o hantavírus - que é 
eliminado na urina, fezes e saliva 
de roedores. Os sintomas podem 
variar desde um quadro de febre, 
dor no corpo, dor de cabeça, febre, 
tosse seca e falta de ar intensa 
que evolui para a insuficiência 
respiratória. O diagnóstico é 
dado por meio de um exame de 
sangue que detecta anticorpos 
produzidos pelo organismo contra 
o hantavírus.
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•	 Atente para a qualidade do evento e a sua relação com a leitura.

•	 Fique de olho no tempo de duração das atividades, que não pode-
rá ser extensa e deverá obedecer a um cronograma preestabeleci-
do para não prejudicar o funcionamento da biblioteca.

•	 Observe se o horário está adequado ao tipo de proposta de ativi-
dade.

•	 Verifique com os participantes se a frequência da atividade ofereci-
da está atendendo as expectativas. 

•	 Faça um Check-list para verificar se estão disponíveis os recursos 
para realização do evento como mesa, cadeira, microfone, TV, ví-
deo etc.

•	 Cuide de fazer uma boa divulgação da atividade, pois sem público 
o seu trabalho estará perdido.

Para cada atividade programada, você deve fazer um relatório de ava-
liação, identificando pontos positivos e negativos e, quando possível, 
fazer em conjunto com os participantes. Para uma boa repercussão 
destas atividades, é fundamental que as propostas atendam aos in-
teresses da escola e da comunidade. Nesse sentido, é importante in-
centivar a comunidade escolar a propor atividades e acolher os pro-
ponentes para organizá-las em conjunto. 

O projeto de dinamização deverá ter como estratégia 
de ação o envolvimento da comunidade escolar, ob-
servando os prováveis talentos na área cultural. Refor-
çamos aqui a importância da participação de alunos, 
pais e demais educadores na elaboração das propos-
tas de uma agenda cultural que poderá ser mensal, 
semestral ou anual. Vejamos alguns exemplos: 

•	 Hora do conto ou contação de história – tem 
por finalidade seduzir o ouvinte sobre o texto do li-
vro. Geralmente é realizada por meio de uma leitura 
dramatizada. 

Check-list - Uma relação de 
itens, objetos ou procedimentos 
que devem ser observados para 

realizar ou executar determinada 
tarefa ou evento.



•	 Porcelana fria ou biscuit – parte-se da confecção de persona-
gens retirados da literatura, usando as técnicas de massa de mode-
lar produzida a partir da mistura de amido de milho, cola branca, 
conservantes e tintas coloridas.  

•	 Saraus literários – são eventos que podem utilizar a música e a 
leitura dramática de poesias, tendo como temática os centenários 
de nascimento ou de morte dos poetas, datas comemorativas, en-
tre outros. 

•	 Origami – é uma arte milenar de dobradura em papel muito apre-
ciada por jovens e adolescentes. A atividade pode ser relacionada à 
confecção de personagens da literatura ou como peças para con-
tação de histórias. 

•	 Apresentação teatral – tem por finalidade a representação por 
meio da arte cênica dos textos literários. 

•	 Encontro com o escritor – são oficinas com leituras das obras, 
com o objetivo de preparar o leitor para um encontro como escri-
tor. 

•	 Debate de ideias – é um encontro para discutir assuntos variados 
a partir da leitura de um texto, exposições, apresentações de fil-
mes, imagens etc.

•	 Oficina de Bonecos – está voltada para a confecção 
e manipulação de bonecos com a finalidade de con-
tar histórias. Para fazer os bonecos, podem-se utilizar 
diferentes tipos de materiais recicláveis que a própria 
criança pode trazer de casa despertando nela a cons-
ciência ambiental.

•	 Oficina de Máscaras – consiste na confecção de máscaras teatrais 
e folclóricas, que podem ser usadas na contação de histórias ou na 
representação de artes cênicas. 

•	 Concurso de poesia ou redação - é uma forma de incentivar a 
escrita por meio de premiações. 
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•	 Palestras e seminários educativos – são apresentações que ofe-
recem informações a respeito de um assunto ou temas atuais. Por 
exemplo: DST/Aids, uso indevido de drogas, gravidez na adoles-
cência, “bullying” etc.

Atente-se para a divulgação das atividades, serviços e produtos da bi-
blioteca! Ela precisa se transformar num ponto de referência para a 
comunidade.

Procura da poesia

Não faças versos sobre acontecimentos.

Não há criação nem morte perante a poesia.

Diante dela, a vida é um sol estático,

não aquece nem ilumina.

As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam.

Não faças poesia com o corpo,

esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. 

 

Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro

são indiferentes.

Nem me reveles teus sentimentos,

que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem.

O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.   

 

Não cantes tua cidade, deixa-a em paz.

O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas.

Não é música ouvida de passagem, rumor do mar 

nas ruas junto à linha de espuma.     

 

O canto não é a natureza

nem os homens em sociedade.

Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam.

A poesia (não tires poesia das coisas)

elide sujeito e objeto.      

 

Não dramatizes, não invoques,

não indagues. Não percas tempo em mentir.

Não te aborreças.

Teu iate de marfim, teu sapato de diamante,

Bullying é uma palavra de 
origem inglesa (bully – ‘valentão’ 

ou ‘brigão’) que é praticada 
intencionalmente ou de forma 

repetitiva, por um indivíduo 
ou um grupo, com o intuito de 
intimidação a outro. Esse tipo 

de violência pode ser verbal 
(insultar, ofender, xingar etc), 

física e material (bater,  chutar, 
roubar, etc),  moral ou psicológica 
(humilhar, ridicularizar, discriminar 

etc); sexual (abusar, violentar, 
assediar etc), e  virtual, praticado 

com o uso dos recursos da 
tecnologia com o objetivo de 
divulgar calúnias e agressões 

por meio de  vídeos, aparelho de 
celular, Internet e outros. Este tipo 

de bullying é conhecido como 
Ciberbullying.

Acesse o link e ouça o 
poema na voz de Carlos 
Drummond de Andrade:

http://drummond.
memoriaviva.com.br/

alguma-poesia/procura-
da-poesia



vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família

desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável.   

 

Não recomponhas

tua sepultada e merencória infância.

Não osciles entre o espelho e a

memória em dissipação.

Que se dissipou, não era poesia.

Que se partiu, cristal não era.      

          

Penetra surdamente no reino das palavras.

Lá estão os poemas que esperam ser escritos.

Estão paralisados, mas não há desespero,

há calma e frescura na superfície intata.

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.

Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam.

Espera que cada um se realize e consume

com seu poder de palavra

e seu poder de silêncio.

Não forces o poema a desprender-se do limbo.

Não colhas no chão o poema que se perdeu.

Não adules o poema. Aceita-o

como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada

no espaço.       

 

Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma

tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste a chave?      

 

Repara:

ermas de melodia e conceito

elas se refugiaram na noite, as palavras.

Ainda úmidas e impregnadas de sono,

rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.
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Você viu nesta unidade várias dicas de como planejar um even-
to cultural. Vamos tentar planejar uma atividade a partir da 
poesia de Carlos Drummond de Andrade? Deixe a sua imagina-

ção fluir. O que a poesia te inspira? Um recital? Um debate? Uma expo-
sição poética? Esse exercício o ajudará a pensar nas possibilidades que 
surgem ao planejar um evento na biblioteca.  Faça um roteiro passo a 
passo de uma atividade e, se quiser, use o modelo abaixo:

nome da atividade:

Local:

Data: Horário:

Público alvo:

Objetivo:

Forma de divulgação:

Recursos materiais necessários:

Parcerias: 

Programação:

RESUMO       

Vimos nesta unidade a importância dos serviços de informação e al-

gumas dicas de organização de eventos culturais.   Você percebeu 

que na biblioteca há muito trabalho! Por isso, todas as atividades 

precisam estar em sintonia com o Projeto Político Pedagógico da es-

cola, como já foi dito. Insistimos neste assunto, pois é preciso cons-

cientizar a comunidade de que a biblioteca é participativa e atuante 

na formação de todos que a frequentam. Portanto, precisa ser for-

talecida em suas ações, e isso depende do sentimento de pertenci-

mento dos alunos, educadores, pais, parceiros e demais pessoas da 

comunidade. 



Unidade 7

Mediação    
de Leitura 



Biblioteca EscolarRede e-Tec Brasil 74

Nesta unidade, nós vamos refletir sobre a importância da leitura na 
nossa vida. Veremos que há vários tipos de leitura e que podemos aju-
dar muitas pessoas a gostar de ler. Podemos ser mediadores de leitura 
e para isso precisamos aprender sobre como lidar com o nosso públi-
co, reconhecer o material de qualidade, preparar o ambiente para a 
atividade e como planejá-las. Portanto, a nossa conversa será longa, 
mas bem proveitosa!      

Você é capaz de se lembrar de como e quando aprendeu a ler? 
Registre no seu memorial as lembranças que você tem da sua 
alfabetização, das primeiras leituras que fez e das primeiras 
pessoas que o ajudaram nessa tarefa. Depois, relacione pelo 
menos cinco utilidades da leitura na sua vida. 

Mas, afinal, o que é leitura?       
Quando falamos em leitura, logo nos remetemos à ideia de uma pes-
soa concentrada com um livro ou um jornal na mão. Imaginamos le-
tras e mais letras. Pois bem, leitura é o que você está fazendo ago-
ra. Mas também abrange outras ações além desta, a qual podemos 
chamar de decodificação de letras. Estamos fazendo leituras quando: 
escutamos a melodia de uma música, observamos a pintura de um 
quadro, sentimos o sabor de um chocolate, sentimos o cheiro da terra 
molhada pela chuva, sentimos o frio de uma pedra de gelo na mão.

Enfim, tudo o que sentimos, vemos e ouvimos passa pela leitura. 

E essas formas de leituras que fazemos a todo instante nos ajudam a 
fazer a leitura das letras, dos sinais gráficos espalhados ao nosso redor. 
Partimos da constatação de que a leitura do mundo precede a leitura 
gráfica, como já dizia Paulo Freire. Se não pudermos acrescentar ao 
ato de ler as nossas vivências e as leituras do mundo, pouco nos servi-
rá o esforço e o tempo despendido nessa tarefa.

Da mesma forma, podemos dizer que, em mão dupla, as leituras que 
fazemos dos textos escritos nos fazem entender melhor o mundo que 
vivemos. 

Imagine uma pessoa que não sabe ler. Como seria andar pelas ruas 
e se deparar com tantas placas de sinalização? Como seria pegar 
um ônibus? Como seria procurar o endereço de algum lugar? 



Na medida em que a transmissão da informação está a cada dia mais 
eficiente, os indivíduos que se encontram distantes da leitura se tor-
nam potencialmente excluídos dos processos produtivos e sociais. 

“Nada, porém, por mais avançado tecnologicamente que seja, 
pode substituir o livro nesse ato de aprimoramento da inteligên-
cia humana que é a leitura, certamente porque não há tecnolo-
gia que supere essa inteligência” (BELOTTO, 2004). 

          
Saber ler implica não só aprender a decodificar sinais gráficos, juntar 
letras, mas também aprender a descobrir sentidos. Saber ler é com-
preender e não simplesmente decifrar. Quando fazemos a correspon-
dência letra-som não podemos dizer que estamos realizando uma ati-
vidade de leitura. As pessoas que identificam as letras, mas não são 
capazes de dar significados a elas, isto é, não compreendem o que 
leem, são chamadas de analfabetos funcionais. 

Ler é um processo em que o leitor é instigado a desenvolver a constru-
ção de significados com base nos conhecimentos já incorporados ao 
seu repertório. Significa estabelecer vínculos entre um número cada 
vez maior de informações, por meio do trabalho mental entre as uni-
dades de pensamento. Ler é, portanto, transformar a mensagem es-
crita em mensagem sonora, compreender, analisar e associar com a 
realidade.

Você sabia que enquanto você 
realiza esta atividade de leitura, 
um número infinito de células 
cerebrais está em funcionamento? 
Que durante o processo de 
leitura seu cérebro está em 
grande atividade? Pois é verdade, 
nessa atividade você precisa 
combinar ao mesmo tempo, os 
sinais gráficos e as unidades 
de pensamento que constituem 
a linguagem. Só depois de 
dominadas essas duas dimensões 
da leitura é que se pode afirmar 
que se adquiriu verdadeiramente a 
competência para a leitura.

De acordo com a UNESCO, 
a pessoa considerada 
alfabetizada funcional é 
aquela capaz de utilizar 
a leitura, a escrita e as 
habilidades matemáticas 
no seu contexto social e 
dessa forma continuar 
aprendendo e se 
desenvolvendo ao longo 
da vida.

Rede e-Tec BrasilUnidade 7 - Mediação da Leitura 75



Biblioteca EscolarRede e-Tec Brasil 76

Para se compreender o que se lê, para além da imprescindível decodi-
ficação de sinais gráficos, é também importante conhecer o vocabulá-
rio, bem como estar familiarizado com a estrutura do texto e possuir 
algum conhecimento relativo ao assunto. Você já se imaginou lendo 
um texto jurídico ou um texto médico? O que você seria capaz de 
entender? 

Assim, para que os alunos que frequentam a biblioteca da sua escola 
possam ter uma boa formação de leitores, é importante que eles en-
contrem sentido naquilo que leem, que os textos selecionados tratem 
de assuntos apreciados ou que façam parte de suas conversas. Ainda, 
deve-se atentar para que o vocabulário seja relativamente conhecido. 
É essencial colocar diante deles textos criativos que os levem a sentir 
o prazer da leitura. 

A leitura torna-se completa quando o leitor é capaz de viver o texto, 
dialogar com as palavras impressas, quando ele consegue entrar no 
imaginário do autor refazendo o percurso da criação. Todo bom leitor, 
de certa forma, é um coautor, pois recria o texto de acordo com suas 
vivências. 

Quando a leitura acontece de verdade, ela é capaz de nos transportar 
a outros lugares, situações, tempos passados e futuros. Isso mesmo: 
ler é viajar sem sair do lugar. É uma aventura do espírito, algo que 
mergulhamos e até nos esquecemos do momento presente. 

          
Você é capaz de se lembrar de algum livro que o fizesse sentir-
-se assim, como um viajante? Que, mesmo sem conhecer um 
determinado lugar, sentisse como se já o conhecesse? De cho-
rar ou de sorrir com o personagem?

Visto dessa maneira, o livro torna-se o passaporte do leitor para des-
cobrir o mundo. É também o transporte que o carrega por horizontes 
que talvez nem sequer o autor tenha imaginado. A leitura permite 
ao leitor refletir, contestar, concordar, esclarecer dúvidas, expressar os 
mais diversos sentimentos de alegrias e tristezas, enfim, enxergar com 
os olhos da alma.  



LIVRO: A TROCA

Pra mim, Livro é vida; desde que eu era muito pequena os Livros 
me deram casa e comida.

Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, 
fazia parede; deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encos-
tava num outro e fazia telhado.

E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra 
brincar de morar em livros.

De casa em casa fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras pa-
redes). Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras.

Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça. Mas fui pegan-
do intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente 
ficava, menos eu ia me lembrando de consertar o telhado ou de 
construir novas casas. Só por causa de uma razão: o livro agora 
alimentava a minha imaginação.

Todo o dia minha imaginação comia, comia e comia; e de bar-
riga assim toda cheia, me levava pra morar no mundo inteiro; 
iglu, cabana, palácio, arranha-céu, era só escolher e pronto, o 
livro me dava.

Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gos-
tosa que – no meu jeito de ver as coisas – é a troca da própria 
vida; quanto mais eu buscava no livro, mas ele me dava.

Mas como a gente tem mania de sempre querer mais, eu cismei 
um dia de alargar a troca: comecei a fabricar tijolo pra – em 
algum lugar – uma criança juntar com outros, e levantar, a casa 
onde ela vai morar.

Lygia Bojunga Nunes
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É muito importante saber as preferências de leitura da nossa 
comunidade. Por isso, faça uma pequena pesquisa com o obje-

tivo de coletar dados sobre o que as pessoas gostariam de ler ou quais 
livros gostariam de encontrar na biblioteca. Pesquise ainda, sobre a 
frequência de leitura, data em que leu o último livro; nome do livro 
lido; nome do autor e assunto. Registre todas as informações no seu 
memorial. Você pode fazer um roteiro simples de pesquisa, imprimir 
e pedir para algumas pessoas que o respondam. Veja o modelo, mas 
lembre-se de adaptar as informações e a linguagem das perguntas de 
acordo com a sua comunidade:

Nome (opcional):_______________________________________

Sou: 

(  ) aluno     (  ) professor     (  ) funcionário educador         
(  ) pai, mãe ou irmão de aluno  (  ) voluntário  (  ) moro perto da 
escola            (  ) outro ________________

Tenho interesse por: 

(  ) Gibis  (  ) Livros de histórias infantis  (  ) Livros de aventu-
ras  (  ) Livros de humor  (  ) Livros de suspense   (  )  Crônicas            
(  ) Romances        (  ) Poesias    (   ) Artes   (  ) Religião     
(  ) Informações sobre esporte  (  ) Informações sobre políticas      
(  ) Jornais     (  ) Revistas    (  )   outro: _______________

A minha última experiência de leitura foi:

(  ) nos últimos quinze dias  (  ) nos mês  passado     
(  ) há três meses atrás   (  ) há seis meses atrás  (  ) há um ano 
atrás     (  ) não me lembro

O último livro que li foi: __________________________________

O livro de que mais gostei de ler foi: ___________________________

Um autor ou uma autora que admiro é: _____________________



7.1 O papel do mediador de leitura na for-
mação do leitor       
 
E agora? O que vem a ser mediador de leitura? 

O mediador de leitura é o agente que apresenta e aproxima o livro de 
forma prazerosa ao leitor. Ele introduz o leitor no mundo mágico da 
leitura e compartilha com o leitor o prazer de ler, de conhecer e de 
descobrir o que os livros têm a oferecer.    

O mediador de leitura é, também, um agente cultural de leitura e tem 
diversas funções na biblioteca. Ele conta histórias para crianças, ou 
simplesmente as lê, seleciona e expõe livros de interesse para adoles-
centes, faz recital de poesias, planeja rodas de leituras para os adultos, 
divulga recados, opiniões, dicas e textos literários em murais, promove 
debates, apresenta as novidades do mercado editorial, enfim, ele di-
namiza a leitura.

         
Você se sente um mediador de leitura? Quais atividades você 
pode desenvolver na biblioteca escolar que aproxime o leitor da 
leitura?

          
Todas as atividades desenvolvidas pelo mediador de leitura devem ser 
realizadas de forma natural. A leitura deve fluir sem a cobrança esta-
belecida no conteúdo pedagógico escolar ou familiar, mas como algo 
prazeroso e instigante. O livro deve ser visto como um objeto lúdico, 
não como algo impositivo. 

“A ideia de que a leitura vai fazer um bem à criança ou ao jovem leva-

-nos a obrigá-los a ler, como lhes impomos a colher de remédio, se coa-

gido, tendo de ler uma obra que não lhe diz nada, tendo de submeter-se 

a uma avaliação, e sendo punido se não cumprir as regras do jogo que 

ele não definiu, nem entendeu. É a tortura sutil e sem marcas ‘obser-

váveis a olho nu’, de que não nos damos conta” (CUNHA, 1999, p. 51). 

Baseado nesse pensamento, é muito importante que todas as pessoas 
comprometidas com a formação de leitores tenham bem clara essa 
postura de relacionar a leitura com o prazer, com o gosto. 
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Cabe também ao mediador preparar o espaço para a leitura e acolher 
a comunidade escolar. Ele deve estar preparado para receber os diver-
sos tipos de leitores e os não leitores. Seu trabalho pode ser compa-
rado ao do agricultor, que prepara a terra, aduba, joga as sementes, 
irriga e prepara-se para a colheita. O mediador é aquele que organiza 
o ambiente deixando-o agradável e receptivo. Depois, o enche de li-
vros e textos. E começa a jogar as sementes: lê, conta, dramatiza his-
tórias, declama poesias, explora as ilustrações do livro e realiza outras 
atividades criativas. A partir daí, precisa cuidar, irrigar periodicamente 
o pensamento de seus leitores e não deixar secar o imaginário. Com 
o tempo, os próprios leitores podem trazer novidades de leituras e 
compartilhar com os demais.

Pode-se dizer, ainda, que a tarefa principal do mediador é descobrir 
o potencial de leitura latente que há em cada pessoa. Descobrir é 
um jeito de se expressar, pois precisamos aprender a ler antes de ser 
leitores. Estão lembrados de que podemos ler por meio dos nossos 
sentidos? Mas tudo em nós precisa ser desenvolvido. A escrita é uma 
criação humana e a leitura pode ser aprendida e aprimorada. 

          
A ideia contida na palavra descobrir remete a muitos significa-
dos. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar que Pedro Álvares 
Cabral descobriu o Brasil, mas, na verdade, todo mundo sabe 
que o Brasil sempre esteve aqui, mesmo antes de os portugue-
ses tomarem posse da terra [...].Aguiar (2001, p. 36):

A autora quer dizer que a leitura já mora no leitor. Nós, nos 
diversos papéis que representamos como pais, professores, 
educadores, bibliotecários e mediadores de leitura, podemos 
ajudar o outro nessa descoberta. Portanto, cabe ao mediador 
planejar atividades de encantamento com a leitura. 

7.2 O perfil do mediador de leitura  
 
O perfil ideal do mediador de leitura deve ser o de um leitor. E deve, a 
todo momento, (re)descobrir-se como leitor.  Não importam quais se-
jam as suas escolhas de leitura: gibis, jornais, revistas, livros clássicos, 
livros infantis ... 



No entanto, o mediador deve conhecer o produto principal do seu 
trabalho: o livro. Ele deve saber quais são os principais títulos que fa-
zem parte do acervo da biblioteca e quais obras podem ajudar a atrair 
novos leitores. 

Mesmo que você ainda não tenha esse perfil, saiba que é pos-
sível desenvolver essa competência e se descobrir como leitor. 

          
O mediador de leitura deve estar bem informado sobre o perfil dos 
leitores e buscar a solução para os prováveis problemas que os impe-
dem de gostar de ler. Veja bem, pode ser que uma criança não tenha 
completado os estágios de alfabetização e encontre limitações na com-
preensão do texto. Pode ser que a linguagem do livro seja complicada 
para uns ou que o assunto não lhes interesse. Cada indivíduo que se 
apresenta como um não leitor tem um motivo para isso. É preciso que 
o mediador compreenda tais dificuldades, e continue a persistir na cria-
ção de estratégias motivadoras à leitura.

         
Como é a biblioteca da sua escola? Onde ficam guardados, por 
exemplo, os livros de literatura? Estão visíveis ao leitor ou estão 
na última prateleira, empoeirados? 

O mediador de leitura deve estabelecer um canal de comunicação eficaz, 
com uma linguagem de fácil compreensão, atraindo o leitor para o con-
tato com o livro e com a leitura. É preciso estar próximo ao leitor, acom-
panhar suas reações, estabelecer laços com a palavra escrita e com o livro. 

Para o mediador de leitura, o ato de ler deve ser um ato de paixão. 
O que deve ser transmitido ao leitor por meio desse envolvimento 
forte e ao mesmo tempo espontâneo, é o encantamento pela leitura. 
Dessa forma, dar a chance ao seu público de criar uma competência 
que o fará ser leitor e que lhe dará, no futuro, autonomia para saber 
escolher, selecionar, criticar e ser agente construtor e transformador 
de conhecimentos.
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Como já foi dito, o mediador deve conhecer o acervo para poder ofe-
recer o que há de melhor ao seu público. Às vezes, um livro de má 
qualidade pode desestimular aqueles que ainda não são leitores cati-
vos. Isso mesmo! Há sim livros mal elaborados, com ilustrações malfei-
tas, com textos pobres e edições defeituosas! Embora cada vez mais 
o mercado exija qualidade e inovação editorial, ainda podemos nos 
deparar com livros ruins.

Saber indicar o livro adequado à faixa etária também é importante. 
Já pensou que desastre seria oferecer uma leitura elevada ou muito 
densa para um público iniciante? Ou um texto simples, sem desafios, 
a um público jovem que necessita de mais emoção? 

Contudo, como já dito, para a formação do leitor não basta a indica-
ção do livro, é preciso mostrar-lhe que ler é uma atividade enriquece-
dora. É preciso dar-lhe a oportunidade de ter experiências gratifican-
tes com a leitura. 

Nesse contexto, um bom mediador deve estar aberto também ao 
aprender continuadamente buscar as diversas atividades que fazem 
parte da sua formação, como: cursos de atualização, participação em 
eventos literários, feiras de livros, noites de autógrafos, seminários e, 
ainda, estar atento aos grandes lançamentos editoriais. 

Apesar de a escola ter um papel importante na formação de leitores, 
nem sempre é neste espaço que ocorre o encantamento do leitor com 
o livro. A escola e a biblioteca necessitam de uma maior articulação 
com a família, devendo os pais serem sensibilizados para esse proces-
so. Uma forte justificativa para a formação do leitor, também está na 
perspectiva de que o domínio e a prática de leitura são fatores essen-
ciais para o sucesso acadêmico de qualquer pessoa. 

7.2.1 Conhecendo a comunidade leitora  
 
Conhecer quem frequenta a biblioteca da sua escola é muito impor-
tante. É por meio desse conhecimento e convivência que o mediador 
de leitura planeja suas atividades de leitura. 

Para fazer um bom trabalho de mediação de leitura você vai precisar 
fazer um levantamento de quem são os usuários da biblioteca e em 



que nível de leitura eles podem ser incluídos. Você deve procurar sa-
ber a idade e a série escolar do seu público em potencial e investigar 
também as particularidades da comunidade, como a cultura local pre-
dominante. Esse é um bom começo para a elaboração de um plano 
de ação de leitura. 

Quer ver? Se você sabe, por exemplo, que os alunos da sua escola 
estão colecionando algum álbum de figurinhas, este é o momento 
de planejar uma atividade que chame a atenção destes leitores para 
a biblioteca, fazendo um mural de troca-troca; divulgando alguma 
curiosidade sobre este hobby e, é claro, contar uma história em que 
o personagem é um colecionador. Se os alunos já são maiores e um 
grupo musical está fazendo sucesso entre eles, é hora de tirar proveito 
dessa situação. Pode-se, por exemplo, propor um sarau, comparar as 
letras do repertório da banda com outras de autores consagrados, 
divulgar as letras dessas músicas etc. 

Com certeza, na sua escola já existem alguns leitores declarados. Então, 
você deve ter o cuidado de respeitar a maturidade intelectual desses. 

Assim que as palavras lidas começam a ter um significado e a interferir 
no modo de pensar e viver, o leitor passa por uma nova fase de des-
coberta: o da autonomia de escolha. Nesse estágio, raramente o me-
diador precisará intervir na decisão do leitor. Seu papel de mediador 
limitar-se-á a apoiar e a provocar a reflexão sobre o texto lido. 

É muito particular a maneira como cada um escolhe, seleciona, vê, lê 
ou comenta os livros. Há aqueles que, a cada tempo, param e olham 
o que está a sua volta e outros que mergulham na história num fôlego 
só. Uns gostam de ler deitados, outros, sentados ou recostados. Alguns 
folheiam muitos livros ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, 
outros leem um de cada vez. E assim, com essa diversidade de jeitos e 
maneiras, entram em contato com o universo de livros e histórias.

7.3 O mediador de leitura e o leitor infantil 
          
Observamos a constante preocupação dos estudiosos em educação so-
bre a inserção do homem na sociedade da informação. Mas o que esta-
mos fazendo nesse sentido para o desenvolvimento das nossas crianças?   

Para conhecer o seu público alvo, 
deve-se observar a cultura local 
ou a que se manifesta durante 
certo período de tempo, as formas 
como o leitor se comporta diante 
do livro, o nível de maturidade 
referente à leitura, as preferências 
na escolha do gênero literário. 
Enfim, o que se espera do 
mediador após este conhecimento 
é que ele saiba respeitar a 
individualidade de cada um e que 
planeje atividades que mais se 
adequem à sua comunidade

A animação indicada neste 
link conta a história de Nina, 
uma menina que não gostava 
de ler, mas que, ao se deparar 
com o rico universo da leitura, 
descobre uma nova realidade. 
http://www.youtube.com/
watch?v=geQl2cZxR7Q
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O que se tem feito para que as crianças tenham acesso à in-
formação? Quais os tipos de informação que estão sendo dis-
ponibilizados a essas crianças? Por meio de quais linguagens?

          
Percebemos que as crianças estão se apropriando do mundo tecnoló-
gico cada vez mais cedo e constatamos que é com muita tranquilidade 
que as tecnologias lhes são apresentadas: televisão, jogos eletrônicos, 
telefone celular, computador, iPad, tablet etc. 

É evidente que as tecnologias nos proporcionam informações e uma 
melhoria na qualidade de vida. Podemos ver o que acontece do outro 
lado do mundo, em tempo real, pelo noticiário da TV, pelo rádio, pela 
internet etc. No entanto, é comum para a criança que tem acesso a es-
sas tecnologias, passar da condição de leitor para a condição de inter-
nauta sem estar com as competências leitoras totalmente adquiridas. 

Mas o que há de mal nisso? 

As falhas no processo de formação do leitor infantil podem, no futu-
ro, trazer diversas deficiências, como a falta de senso crítico necessá-
rio para sua participação na sociedade. 

Pense nas palavras de Bill Gates ao se referir ao livro e ao com-
putador: “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes te-
rão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapa-
zes de escrever - inclusive a sua própria história.” 

          
Mas por que a preferência pela opção eletrônica? 

Porque enquanto o livro exige esforços que demandam tempo, que 
precisam de concentração, raciocínio, reflexão, dedução, imaginação 
e, até mesmo, certa cumplicidade com o autor, os meios eletrônicos 
oferecem uma dinâmica pronta, animada, exigem mínimos esforços 
do telespectador como o de apertar botões. Alimentam, portanto, a 
lei do menor esforço, que, se constantemente atendida e estimulada, 
instiga à preguiça, à dispersão e à falta de concentração. 

Segundo Piaget (1975), 
o desenvolvimento 

cognitivo está atrelado 
à capacidade de criar 

símbolos, a qual depende 
da imitação, do jogo, do 

sonho e da representação. 
Nos primeiros anos 

escolares, as crianças 
estão em plena fase 
do jogo simbólico e 
a literatura pode ser 

importante aliada 
no desenvolvimento 
cognitivo, pois ativa 

a função simbólica, o 
imaginário, a linguagem, 

a compreensão do mundo 
por meio do faz de conta.



Jean Piaget estudou inicialmente biologia, 
na Suíça, e posteriormente se dedicou à 
área de psicologia, epistemologia e educa-
ção. Foi professor de psicologia na Univer-
sidade de Genebra de 1929 a 1954.

Dessa forma, para quem não descobriu o mundo maravilhoso dos 
livros, por que se dar ao trabalho de imaginar uma situação que pode 
ser vista em cores, em movimento e até musicada? 

Veja bem quão importante é a responsabilidade do mediador de lei-
tura: conhecedor dos atrativos das tecnologias, ele precisa planejar 
atividades dinâmicas, divertidas, e fazer com que o livro ganhe seu 
espaço junto às crianças de forma lúdica e espontânea. 

As crianças possuem uma imaginação fértil, livre de preconceitos e, 
uma vez estimuladas, apresentam grande potencial de leitura. Elas, 
geralmente, estão abertas às novas estruturas e se adaptam com faci-
lidade às novidades apresentadas. 

Quando a criança ainda não sabe ler, o mediador de leitura deve ser o 
porta-voz dessa comunicação. Ele poderá abrir as janelas do imaginá-
rio e da vontade de, por si próprio, fazer as descobertas, conhecer as 
letrinhas que contam e encantam.

Você é capaz de lembrar-se de algum personagem ou de alguma his-
tória que tenha ouvido na infância? 

Por meio da literatura, a criança pode desenvolver a sua criativida-
de, personalidade e  afetividade. Ela pode ser capaz de organizar sua 
realidade e resolver seus conflitos por meio da repetição da solução 
apresentada nas histórias (é por isso que, às vezes, as crianças pedem 
tanto para repetir a mesma história). 

Quando as crianças já estão alfabetizadas e com conhecimentos sufi-
cientes sobre a linguagem escrita, elas experimentam novos desafios. 

Jean Piaget
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O mediador pode selecionar o que há de melhor e oferecer aos leito-
res iniciantes uma variedade de gêneros literários permitindo que eles 
definam suas preferências. 

O leitor infantil deve ter um tratamento especial e diferenciado na 
biblioteca, pois possui um potencial de leitura que, quando bem tra-
balhado, se estende por toda a vida. Certamente, no futuro, terá as 
habilidades necessárias para um bom aproveitamento das ferramen-
tas tecnológicas disponíveis. 

7.4 O leitor infantojuvenil    
 
Bom, aos poucos vamos saindo da fantasia dos contos de fadas, das 
bruxas e dos duendes para chegar a uma nova fase: a adolescência. 

Naturalmente, os adolescentes vão se organizando em grupos de 
acordo com suas afinidades. Nessa fase, passam por transformações 
físicas e psicológicas e buscam novas formas de se comunicar e de se 
relacionar com o mundo. Tudo isso tende a se refletir também na sua 
atitude como leitor. 

Você se lembra de sua adolescência? Quais eram as expressões e 
gírias mais usadas? E quais eram as roupas da moda da época?

          
Pois é, precisamos entender o mundo dos adolescentes, quais são suas 
expectativas futuras, o que lhes dá mais prazer, e em relação à leitura, 
saber sobre suas preferências para assim pensar em um acervo que de 
fato eles irão apreciar.  

Sabendo disso, fica mais fácil para o profissional de educação des-
pertar o interesse desses leitores que, nessa fase, estão à procura de 
novidades. Por isso, a biblioteca precisa de livros de natureza variada. 
Poesia, conto, notícia, crônica, romance, teatro, histórias em quadri-
nhos, receita, parlenda, piada, texto informativo etc. É preciso colocar 
o adolescente em situações em que ele possa observar e analisar a 
diversidade de materiais que a língua oferece, seja em termos de ritmo 
e sonoridade, seja em termos de significação. É necessário apresentar 
o texto literário como uma obra de arte. 

A adolescência é uma 
fase de descobrimento do 

próprio mundo interior, 
do egocentrismo crítico, 
do desenvolvimento de 

um plano de vida e com 
várias escalas de valores. 

Entre tantas diferenças, 
meninos e meninas 

começam a divergir entre 
gostos. É nessa fase que 

começam a andar em 
grupos, sofrem influências 

na escolha de roupas, 
músicas e, é claro, da 
leitura. Normalmente 

procuram livros de 
aventuras, romances 

sensacionais e livros de 
viagens.



As estratégias propostas para que esse trabalho ocorra devem con-
templar o interesse desse público em particular. Em se tratando de 
escola, o profissional da educação tem importante função na tarefa 
de estimular o hábito da leitura. São importantes ainda outras opor-
tunidades nas quais estão presentes as ações da biblioteca escolar 
como um espaço instigante para o compartilhamento de ideias e ex-
periências. 

Faça uma pesquisa para saber quais assuntos são discutidos en-
tre os adolescentes Pesquise sobre as novidades do cinema, so-
bre as músicas, sobre os esportes mais aceitos por esse público. 
Estas e outras informações podem oferecer pistas para o planejamento 
de atividades de dinamização e recomendações de leituras. Veja o mo-
delo usado no roteiro do Pratique sobre as informações de preferências 
de leitura. Você pode usar a sua criatividade e preparar um roteiro mais 
divertido! Essa atividade o ajudará a planejar eventos com a presença e 
a participação do público e, com isso, potencializar a leitura e o uso da 
biblioteca.

          
Os poemas são muito apreciados pelos jovens e adultos. Como 
estamos falando do prazer que a leitura nos proporciona, reflita 
sobre esses versos do poema O Livro e a América, de Castro Alves:

Oh! Bendito o que semeia 

Livros... livros à mão cheia... 

E manda o povo pensar! 

O livro caindo n’alma 

É germe — que faz a palma, 

É chuva — que faz o mar.

7.5 Planejamento e sugestões de ativida-
des de leitura        
 
Como já foi estudado nas unidades anteriores, a biblioteca pode ofe-
recer inúmeras atividades de dinamização de leitura: hora do conto, 
sarau literário ou poético, roda de leitura, encontro com o escritor etc. 
No entanto, um bom planejamento pode fazer dessas atividades de 
dinamização um sucesso. 

Acesse o link para ler o poema 
completo.
http://www.blocosonline.com.
br/literatura/poesia/pndp/
pndp010701.htm>
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Planejar envolve ter clareza de objetivos, conhecer o público-alvo, 
pensar sobre a organização do espaço, a divulgação do evento, quais 
recursos precisam ser alocados e quais são as melhores estratégias a 
serem utilizadas na programação e no envolvimento da comunidade. 

Por exemplo: uma novela exibida na televisão está fazendo muito su-
cesso e aborda um assunto polêmico. A proposta é realizar uma ati-
vidade de pesquisa sobre o tema em artigos, reportagens, romances, 
crônicas, cartazes, figuras etc. e fazer uma exposição. Cabe, ainda, 
marcar um debate de ideias a partir dessa pesquisa. 

Uma atividade bem aceita em bibliotecas é o sarau literário ou poético. 
Aliar a música com a leitura pode favorecer a descoberta das habilida-
des dos alunos. Sempre tem alguém que sabe tocar um instrumento, 
cantar ou declamar uma poesia. Ou, quem sabe, tem entre eles um re-
pentista ou um cordelista. Todos os ritmos podem ser aliados a algum 
tema literário: RAP, Música Clássica, Sertaneja, Popular etc.

Que tal planejar um café literário? Ou um café com poesia? E, por que 
não, um docinho de leitura? Ou cachorro-quente de poesia? Pipocas 
literárias? Parece engraçado, mas pode acreditar que o nome dado ao 
evento e a perspectiva do lanche são atrativos para o público. Alimen-
tar o corpo e a alma. 

Tenha cuidado ao preparar o local de forma que bebidas e comidas não 
fiquem muito próximas dos livros.

Outra atividade que atrai a comunidade é a exposição de charadas, 
parlendas, adivinhações (“o que é, o que é?”), trava-língua, piadas e 
curiosidades. Esse tema que abarca o folclore brasileiro abrange, entre 
outras opções, a pesquisa em livros, exposição de cartazes e ainda o 
desafio de charadas. Quanto ao desafio de charadas, a proposta é 
revelar as respostas nos últimos dias do evento. Isto instiga a curiosi-
dade dos alunos e faz com que eles se sintam encorajados e capazes 
de solucionar problemas. 

         O que é, o que é?    
                   Só se pode usar melhor depois que se quebra?  

Corre o mundo inteiro e entra em todas as casas sem pedir licença?



A apresentação teatral é uma atividade muito 
popular entre os adolescentes. Que tal suge-
rir aos alunos uma peça inspirada em algum 
livro? Forme um grupo de teatro na bibliote-
ca, marque horários e locais de ensaio de for-
ma que não prejudique o funcionamento da 
biblioteca. Divulgue bem a apresentação e, é 
claro, sempre destaque o autor e sua obra. 

Como programação mensal, pode-se estabelecer no calendário es-
colar um dia para a exibição de vídeos. Para isso, selecione títulos 
inspirados em livros. Crie um ambiente gostoso, aconchegante. Fale 
um pouco sobre o filme ou documentário que vai apresentar, sobre o 
autor e o conteúdo. Reserve um tempo para que os alunos façam um 
comentário oral ou escrevam algumas linhas sobre essa experiência. 

Toda a produção dos participantes podem compor o mural interativo, 
que pode ser colocado em lugar de destaque na biblioteca. Nele, os 
leitores também poderão registrar os títulos que mais gostaram de ler 
ou fazer suas criticas.

Uma estante ou um expositor contendo as novas aquisições de livros 
também podem ser colocados em lugar de destaque. Os livros podem 
ser os de lançamento no mercado ou títulos que a biblioteca ainda 
não possuía. Eles podem ser novos ou usados. Identifique o local com 
um cartaz ou uma faixa com os dizeres: “NOVAS AQUISIÇÕES”.

Dicas valiosas no planejamento de atividades!    
Dica número 1 - Tudo o que fizer na biblioteca, fale do livro, do autor, 
do ilustrador. Esse é o seu principal produto. Em tudo que fizer, valo-
rize o livro. Deixe claro que uma atividade diferente da leitura ou uma 
determinada apresentação artística foi inspirada no livro. 

Dica número 2 - Avise o público sobre a programação com antece-
dência. Talvez algum aluno queira usar a biblioteca para estudo ou 
pesquisa e vai encontrar um ambiente agitado e festivo, o que pode 
ser desagradável para esse usuário em especial.

Dica número 3 - Como premiação, dê um livro ou algo relacionado 
com a leitura, como um marcador de páginas. 

Muitos livros viraram temas 
de filme, novelas, minisséries e 
apresentações teatrais. Veja os 
exemplos: 

• Na Literatura Infantil os 
clássicos: O Sítio do Pica Pau 
amarelo, A Bela e Fera, Pinóquio, 
O Patinho Feio, Cinderela, Branca 
de Neve, Chapeuzinho Vermelho, A 
Roupa Nova do Imperador, João e 
o Pé de Feijão etc. 

• Na Literatura brasileira e 
estrangeira: O Nome da Rosa, 
de Umberto Eco; O Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna; 
Dona Flor e seus Dois Maridos, de 
Jorge Amado; O senhor dos anéis, 
de J. R. R. Tolkien; Romeu e Julieta, 
de Shakespeare etc. 
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7.5.1 A hora do conto      
 
Dentre as diversas formas de dinamizar o espaço destinado à Literatu-
ra Infantil, a mais importante é, sem dúvida, a contação de histórias. 
Portanto, esse assunto merece uma discussão mais ampla. 

Você se lembra de alguma história que lhe foi contada na in-
fância? De repente nem foi tirada de um livro, pode ter sido de 
um caso real ou inventado. Consegue lembrar-se dos efeitos 
que a história produziu na sua imaginação? 

          
Bruxas, fadas, mulas-sem-cabeça, sacis, lobisomens e muitos outros 
seres encantados fazem parte do repertório das histórias infantis.  O 
hábito de contar histórias é muito antigo. Os contos de fadas, as len-
das, as fábulas são um bem cultural da humanidade. São histórias 
populares que vêm sobrevivendo através de séculos. 

Ouvindo histórias, as crianças podem apresentar reações que manifes-
tem seus interesses revelados ou inconscientes. Elas são capazes de vis-
lumbrar, nas narrativas, as soluções que amenizam tensões e ansieda-
des. Por meio da fantasia, a criança luta com dragões e monstros, vira 
sapo, voa em tapetes mágicos, participa da vida de príncipes e princesas. 

A literatura pode ser oferecida como atividade lúdica e contada em 
suas diversas modalidades: como encenação poética e teatral, mu-
sicada, com o uso de recursos visuais, fantoches, dedoches, com a 
utilização de indumentária de personagens etc. 

Cada pessoa tem sua maneira de contar histórias. Nem sempre é pre-
ciso dramatizar o texto, pois muitas narrativas têm atrativos que falam 
por si, como a estrutura da linguagem, a musicalidade, a riqueza das 
ilustrações, a trama e o enredo. Cada ouvinte ou leitor possui suas 
próprias representações. 

Certos cuidados devem ser tomados para que as práticas de contação 
de histórias não viciem o leitor iniciante. Ao preparar uma leitura em 
voz alta, seja fiel ao texto, com o objetivo de permitir que cada criança 
seja atraída pelo detalhe da narrativa ou da ilustração.  



Ao contar a história, o mediador de leitura deve explorar o livro em 
todos os seus aspectos, como a forma de narrativa, o conteúdo e a ilus-
tração. Deve ainda permitir à criança o manuseio do material impresso.

E quanto ao local e à preparação do ambiente? 

Na hora do conto, é fundamental criar um ambiente de encantamen-
to, magia, suspense e emoção, permitindo que o enredo e os perso-
nagens ganhem vida. Para que essa atividade tenha sucesso, algumas 
condições devem ser asseguradas: 

•	 Adequação do local, do horário e das acomodações: o local 
deve ser arejado, com boa claridade para que o ouvinte possa ver 
as imagens do livro. Também é preciso ser preservado de barulhos 
excessivos para que todos possam ouvir os detalhes da narração. 
Almofadas coloridas e espalhadas no tapete ajudam a compor um 
ambiente aconchegante e convidativo. Atenção aos horários, pois 
o narrador não conseguirá prender a atenção da criança se esta 
estiver com fome ou com sono, por exemplo. 

•	 Conhecimento do público a que se destina a contação de his-
tórias: é muito importante conhecer as preferências do ouvinte e 
a sua maturidade cognitiva. Não adianta querer contar histórias 
longas para crianças ainda muito pequenas e nem contar histórias 
muito curtas, sem aventuras, para aquelas já iniciadas na literatura. 

•	 Conhecimento do texto a ser explorado: o narrador precisa 
conhecer o texto para evitar as surpresas, seja no vocabulário que 
pode estar inadequado para aquele grupo, seja no enredo, que 
pode ter um desfecho desagradável ou ter um conteúdo pouco 
estimulante. 

•	 narração com naturalidade: o bom narrador não precisa produ-
zir muitos efeitos de voz para chamar a atenção, o mais importante 
é trabalhar a entonação e pausas oportunas para enfatizar os pon-
tos emocionantes da história. 

•	 Continuidade na narrativa sem preocupar-se com conselhos 
e explicações: não é preciso interromper a narrativa para explicar 
uma palavra. Antes de iniciar a contação da história, pode-se ne-

Rede e-Tec BrasilUnidade 7 - Mediação da Leitura 91



Biblioteca EscolarRede e-Tec Brasil 92

gociar com os ouvintes que ao término será destinado um tempo 
para esclarecer os pontos de curiosidade. As interrupções frequen-
tes podem comprometer o prazer de ouvir a narrativa.

•	 Finalização sem apontar a moral ou aplicar lições: lembrar 
sempre que este momento é de lazer, nada de comparações e li-
ções. A criança, naturalmente, e de acordo com sua maturidade, 
fará a sua interpretação. 

•	 Durante a leitura, a criança estabelece relações entre a história e 
suas experiências, exercitando sua capacidade de pensar, imaginar 
e associar ideias. Isso vem reforçar o entendimento de que a narra-
tiva oral opera como um veículo de emoções e inicia a criança na 
palavra, no ritmo e símbolos.

Vamos organizar um roteiro de planejamento para a hora do 
conto? Veja o modelo que usamos no Pratique na unidade 6, 
sobre eventos culturais, e faça as alterações necessárias.  Esco-

lha um livro infantil e se possível coloque o planejamento em prática. 
Convide a plateia, por meio de um convide atrativo e execute dentro 
das orientações aqui discutidas. Essa atividade é importante para ava-
liar as suas habilidades como contador de histórias e exercitar a escrita 
do planejamento. A experiência deve ajudá-lo, sobretudo, a sentir como 
os eventos podem atrair os alunos e a comunidade para a biblioteca.

7.5.2 Adequação do espaço e do acervo de leitura 
infantil

Como já vimos, o local des-
tinado ao público infantil 
deve ser o mais agradável 
possível, colorido, lúdico, 
criativo. As crianças preci-
sam de um espaço especial 
para ter um contato mais 
estreito com os livros: ma-
nusear, folhear, escolher e 
explorar.

Menina Bonita do Laço de Fita 
http://www.youtube.com/

watch?v=W9eBpv-WPAs

“A biblioteca pode ser 
a porta de acesso a 
emoções, respostas, 

soluções, experiências 
gratificantes e de prazer, 
dando a possibilidade de 
voar com a imaginação, 

de criar e ter novas ideias, 
de solucionar problemas 

simples e complexos” 
(MARTINEZ, 1998, p. 20).



Pois bem, o conforto deve ser visto como uma estratégia para manter 
o leitor por mais tempo. Porém, não basta ter somente um espaço 
confortável, a disposição do ambiente deve ser atraente, com estantes 
que permitam ao usuário infantil o manuseio fácil dos livros. Portanto, 
estantes ou expositores baixos são recomendados. Os livros podem 
até estar acomodados em caixas coloridas, desde que estas ofereçam 
boas condições de conservação. O livro precisa estar perto dos olhos e 
das mãos dos leitores. O ideal é que cadeiras, mesas e sofás atendam 
à estrutura física da criança. Contudo, o espaço infantil deve ser o de 
melhor acesso e visibilidade da biblioteca. 

E como deve ser o acervo infantil? 

Selecione alguns livros de literatura da sua biblioteca e tente 
fazer uma análise crítica deles. Comece pela capa, ilustração, 
conteúdo, tamanho das letras etc. Esse exercício o ajudará a avaliar 
melhor os livros que são oferecidos aos leitores. 

A adequação do espaço e o acervo devem ser aspectos de avaliação 
constante. O mediador de leitura deve estar atento às necessidades 
que vão surgindo com o tempo e deve procurar atender, conforme 
suas possibilidades, as exigências que esse público apresenta. 

7.5.3 Encontro literário ou roda de leitura  
 
Até agora, quase todas as propostas de atividades foram direcionadas 
às crianças e adolescentes. Mas não podemos nos esquecer do público 
adulto. Normalmente, quando a escola atende apenas os alunos das 
séries iniciais, a sua biblioteca torna-se exclusiva para o público infantil. 
Mas como já estamos discutindo desde as primeiras unidades, esse pen-
samento deve ser ampliado. A biblioteca escolar deve atender a comu-
nidade e nela estão os demais educadores, os pais e parceiros da escola.

Por isso, pensando no público adulto, vamos discutir uma das possi-
bilidades de mediação de leitura. Podemos chamar essa atividade de 
encontro literário ou roda de leitura, mas certamente poderá receber 
outros nomes para melhor se adaptar a sua região. Trata-se de um en-
contro para que os leitores possam trocar suas impressões de leitura por 
meio do debate de determinado tema, período literário, autor ou obra.
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E como planejar uma roda de leitura? 

A roda de leitura é uma atividade em que você e o seu público lei-
tor dividem os saberes, as experiências que foram manifestadas ao 
encontrar na palavra algo que modificou seu pensamento. São con-
duzidas por um mediador que ajuda os participantes a compreender 
melhor um texto, uma obra ou um autor. 

Sua dinâmica é muito simples: após a leitura do texto, especialmente 
preparado pelo mediador (pode ser uma crônica, uma poesia, um ar-
tigo, um trecho de um romance), abre-se um espaço para os debates. 
O ideal é que, primeiramente, essa leitura seja individual para que o 
leitor tenha tempo de formular seu pensamento, fazendo com que o 
debate seja mais rico. Porém, nem sempre o leitor terá um tempo dis-
ponível ou não terá ainda o hábito de leitura. Então, cabe ao media-
dor fazer uma prévia de quem leu o texto e sugerir mais uma leitura, 
caso seja necessário. Com a leitura feita, o mediador conduz o debate 
de forma que leve o leitor a perceber as diversas possibilidades de um 
texto e todo o conhecimento que nele está contido.

Quais perguntas devem ser feitas para facilitar o debate? 

a) O mediador pode começar perguntando qual foi a percepção do 
leitor com relação ao texto; se gostaram ou não e o porquê. Em 
seguida, exploram-se os temas, as personagens, o estilo, a lingua-
gem, o contexto histórico ou cultural, a mensagem que o autor quis 
transmitir etc. 

b) Uma boa estratégia para motivar os leitores é falar sobre o autor, 
onde ele nasceu, qual é o seu estilo de linguagem, sobre os prê-
mios recebidos e outras obras escritas. 

Veja o que você pode fazer para ter uma atividade de leitura bem-
-sucedida: 

•	 Trabalhar com grupos entre dez e vinte pessoas. Poucas pessoas 
podem, às vezes, limitar a discussão.

•	 Dispor as cadeiras em círculo contribui para que todos se vejam, 
facilitando assim a comunicação. 



•	 Atentar em conduzir o debate de forma que todos deem sua con-
tribuição, sem privilegiar determinado colaborador. 

•	 Ter o texto à mão ajuda, permite ao participante fazer a releitura, 
repassar o texto nas riquezas e nos detalhes do vocabulário.

•	 Negociar com os participantes a hora de início e término da ativi-
dade para que se evite o entrar e sair de pessoas ou interrupções 
desnecessárias. 

•	 Disponibilizar de preferência um local fechado, pois o ambiente 
com pouca circulação de pessoas favorece a concentração. Nada 
impede que seja feito ao ar livre, mas corre-se o risco da dispersão. 

•	 Aceitar as sugestões de leitura para o próximo encontro motiva os 
participantes a retornar no próximo evento e permite ao mediador 
conhecer as preferências.

Muitos encontros literários são também organizados com o objetivo 
de promover o lançamento de livros, sessão de autógrafos, palestras e 
outras atividades de fomento à leitura. Cabe ao educador e mediador 
de leitura decidir com a comunidade escolar sobre quais atividades 
podem ser preparadas no encontro. 

Pesquise em jornais, revistas ou na internet sobre os grandes 
eventos literários do nosso país. Pense em como a sua par-
ticipação nesses eventos pode contribuir para a sua prática.  
Essa pesquisa ampliará o seu olhar em relação aos eventos culturais, 
aos temas mais comentados e autores em destaque, de modo que você 
poderá trazer muitas novidades para a escola. 

Você já deve ter ouvido falar e 
quem sabe até participado de 
grandes encontros literários no 
Brasil. Podemos citar o Encontro 
Internacional de Paraty, no Rio 
de Janeiro e a Fliporto - Festa 
Literária de Pernambuco. Esses 
encontros contam com a presença 
de escritores mundialmente 
conhecidos e suas programações 
incluem atividades com cineastas, 
quadrinistas, historiadores, 
jornalistas e artistas.
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RESUMO       

Chegamos ao fim desta unidade com muitas informações importan-

tes para a prática do mediador de leitura. Primeiro discutimos sobre 

o que é leitura e o quanto ela é importante na construção do saber. 

Depois refletimos sobre o papel e o perfil do mediador de leitura. 

Ufa! Quanta responsabilidade! Mas também quão prazeroso é pen-

sar que podemos ser agentes no fomento da leitura e contribuidores 

na formação de muitas pessoas!   Conversamos sobre o leitor infan-

til, infantojuvenil e adulto. Sobre quais atividades podemos oferecer 

a eles e como planejá-las. Destacamos a hora do conto e a roda de 

leitura, atividades importantíssimas em qualquer biblioteca. Espera-

mos que você possa colocar em prática todo esse aprendizado!
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Diante de tudo o que foi apresentado durante a realização deste curso, 
você deve ter observado que a leitura não vem pronta em pacotes e 
nem é vendida no armazém mais próximo. Ela é construída e depende 
de vários fatores como formação, oportunidade, acesso e incentivo. 

Com o estudo desta disciplina, você deve ter percebido que a biblio-
teca escolar precisa ter um mínimo de atividades dinamizadoras de 
leitura para atrair a comunidade local; que garantir a formação de 
leitores não significa apenas disponibilizar acervo atualizado e espaço 
físico adequado. Você viu que é preciso dispor de um conjunto de 
ações voltadas para o incentivo das práticas leitoras. 

Agora, você já tem as principais informações que favorecem sua atua-
ção no trabalho de organização e dinamização da biblioteca. Também 
já percebeu que a sua iniciativa em promover a leitura pode contribuir 
para elevar a qualidade do ensino da escola. 

 Esperamos que o estudo desta disciplina tenha resultado em muitas 
reflexões e colaborado para a sua formação pessoal e profissional. A 
todos os que estiveram até aqui nesse processo de aprendizagem, 
aproveitem as sugestões e bom trabalho daqui por diante!
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CALEnDÁRIO CULTURAL

JAnEIRO

1 Dia de Ano Novo

  Dia da Confraternização Universal

4  Nascimento de Casimiro de Abreu (1837)

6  Dia de Reis

7  Dia da liberdade dos Cultos

   Criação do Governo Geral do Brasil

   Dia do Fico (l 822)

14  Dia dos Enfermos

20  Dia de São Sebastião

    Dia do Farmacêutico

      Nascimento de Euclides da Cunha (l 866) 

24 Dia da Previdência Social

25 Criação dos Correios no Brasil

    Dia do Correio

   Aniversário da Cidade de São Paulo

27 Dia da transferência da Capital do Brasil para o Rio de Janeiro (1763)

31 Dia Internacional do Mágico      

 Dia da Solidariedade

FEVEREIRO

5 Autorização da 1a tipografia brasileira em Salvador

6 Dia do Gráfico

18 a 23 Semana Nacional contra o Álcool

23 Dia do Boticário

Observação: Há também os três dias de carnaval e a quarta-feira de cinzas que se-

guem o calendário litúrgico da Igreja e, portanto, sem data fixa.

MARÇO

2 Dia Nacional do Turismo

8 Dia Internacional da Mulher

12 Dia do Bibliotecário

14 Dia Nacional da Poesia

Anexo
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     Dia do Vendedor de Livros

     Nascimento de Castro Alves (1847)

15 Dia do Circo

21 Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial

      Início do Outono

27 Dia do Teatro

31 Dia da Integração Nacional

     Semana da Merenda Nacional

           Festa Anual da Árvore para o Norte e Nordeste

ABRIL

1 Dia da Mentira

2 Dia Internacional do Livro Infantil

    Dia Mundial da Saúde

18 Dia do Livro

     Dia de Monteiro Lobato

19 Dia do Índio

21 Dia de Tiradentes

     Dia da Transferência da Capital Federal para Brasília (Fundação de Brasília)

22 Dia do Descobrimento do Brasil

27 Dia da Empregada Doméstica

28 Dia das Sogras

29 Dia Nacional da Mulher

MAIO

2° Domingo - Dia das Mães

1 Dia do Trabalho

  Nascimento de José de Alencar (1829)

5 Dia Nacional das Comunicações

6 Dia do Taquígrafo

7 Dia do Oftalmologista

    Dia do Silêncio

8 Dia do Pintor

    Dia do Artista Plástico

    Dia Mundial da Cruz Vermelha

11 Dia da Inauguração do Telégrafo no Brasil

12 Dia dos Enfermeiros

13 Dia da Abolição da Escravatura (1888)

    Criação da Biblioteca Nacional (1811)

15 Dia do Assistente Social
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17 Dia Mundial das Comunicações

    Dia Internacional das Telecomunicações

25 Dia do Trabalhador Rural

      Dia da Indústria

29 Dia do Geógrafo e Estatístico

JUnHO

5 Dia da Ecologia

  Dia Mundial do Meio Ambiente

7 Dia da Liberdade de Imprensa

8 Dia do Citricultor

12 Dia dos Namorados

     Dia do Correio Aéreo Nacional

13 Dia de Santo Antônio

      Dia do Químico

21       Início do Inverno

24  Dia de São João Batista

30 Dia da Telefonista

     Dia de São Pedro

     Dia dos Pescadores

    Observação: Mês da Festa do Divino, comemorada desde maio até 

      meados de junho em todo Brasil. 

JULHO

2 Dia dos Bombeiros

4 Dia Internacional do Cooperativismo

8 Dia do Panificador

17 Dia do Protetor da Floresta

19 Dia da Caridade

    Dia do Futebol

20 Dia Internacional do Amigo

21 Dia da Vovó (ou 26 de julho)

25 Dia do Colono

     Dia do Escritor

    Dia do Motorista

26 Dia da Vovó

28 Dia do Agricultor

AGOSTO

1º a 31 Mês do Folclore
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2° Domingo: Dia dos Pais

1 Dia do Selo

3 Dia do Tintureiro

5 Dia do Carteiro

   Dia Nacional da Saúde

11 Dia dos Garçons

     Dia do Advogado e do Magistrado

12 Dia Nacional de Artes

13 Dia do Economista

22 Dia Nacional do Folclore

24 Dia dos Artistas

25 Dia do Soldado e Dia do Exército Brasileiro

 Dia do Feirante

27 Dia do Corretor de Imóveis

28 Dia Nacional dos Bancários

SETEMBRO

1 a 7  Semana da Pátria

6 Dia do Alfaiate

   Dia do Barbeiro e Cabeleireiro

7 Dia da Proclamação da Independência do Brasil 

 Dia da Pátria

8 Dia Internacional da Alfabetização

9 Dia do Veterinário

   Dia do Administrador de Empresas

10 Dia da Imprensa

13 Dia do Agrônomo

21 Dia da Árvore

    Dia do Fazendeiro

    Dia do Radialista

23 Inicio da Primavera

    Dia da Lei do Ventre Livre (1871)

31  Dia da Secretária

OUTUBRO

1° Domingo: Dia do Prefeito

 Dia do Município

2 Dia do Dentista

3 Dia de São Francisco de Assis

   Dia Internacional dos Animais
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    Dia do Cão

4 a 10  Semana de Proteção aos Animais

5 Dia da Ave

7 Dia do Compositor

10 a 16 Semana da Criança

12 Dia da Criança

    Dia da Raça

    Dia do Descobrimento da América (1492)

    Dia do Basquetebol

     Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Sra. Aparecida

    Dia do Engenheiro Agrônomo

15 Dia do Professor

17 a 23 Semana da Asa

18 Dia do Médico

23 Dia do Aviador

    Dia da Força Aérea Brasileira

    Dia de Santos Dumont

23 a 29  Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

24 Dia das Nações Unidas

29 Dia Nacional do Livro

30 Dia do Comerciário

     Dia do Balconista

nOVEMBRO

1 Dia de Todos os Santos

2 Dia de Finados

5 Dia da Cultura

   Dia do Cinema Brasileiro

14 Dia Nacional da Alfabetização

15 Dia da Proclamação da República (1889)

19 Dia da Bandeira

20 Dia Nacional da Consciência Negra

22 Dia da Música

25 Dia Universal do Doador de Sangue

     Última semana: de Prevenção Contra Acidentes de Trabalho

     

DEZEMBRO

4 Dia do Trabalhador em Minas de Carvão

5 Fundação da Cruz Vermelha Brasileira (1908)

7 Dia da Bíblia (Evangélica)
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   Dia Nacional da Família

    Dia da Justiça

29 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos

11 Dia do Agrônomo

    Dia do Engenheiro e Arquiteto

13 Dia do Marinheiro

19 Dia do Jornaleiro

21 Dia do Atleta

22 Início do Verão

23 Dia do Vizinho

25 Dia de Natal

31 Véspera de Ano Novo


