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Resumo: A biblioteca escolar, apesar de ser considerada um instrumento potencialmente valioso para a 

formação do aluno, ainda não tem cumprido de forma eficiente o seu papel formador de leitores. No 

presente trabalho, é apresentada uma discussão sobre dados estatísticos relativos ao empréstimo de livros 

por alunos em uma biblioteca de uma escola pública estadual de Araguaína, Tocantins. O objetivo do 

trabalho é analisar esses dados quantitativos na perspectiva de gerar informações que revelem tendências 

e possibilitem a criação de projetos de leitura como parceria, inicialmente, entre professores de Língua 

Portuguesa e profissionais que atuam na biblioteca. Na pesquisa, de ordem exploratória e qualitativa, os 

dados parciais gerados revelam que a quantidade de livros lidos livremente é equivalente ao das obras 

lidas por solicitação de professores; leitores do sexo feminino são quase a totalidade; as requisições por 

alunos do turno noturno são insignificantes quando comparadas aos demais; a escolha livre dos alunos é 

dirigida a obras de autores contemporâneos de língua inglesa, a exemplo de Nicholas Sparks e Becca 

Fitzpatrick. Na biblioteca já existe um projeto de leitura. Entretanto, não há momentos de troca de 

experiências das leituras. Tal fato indica que os servidores da biblioteca ainda não participam 

efetivamente desse processo, e aponta na direção de se revisar o projeto existente.  

Palavras-chave: Alunos leitores; Ensino médio; Projeto de leitura; Biblioteca escolar; Araguaína-TO. 

 

Considerações iniciais 

 

O objetivo do artigo é analisar dados estatísticos referentes a empréstimos de 

obras a alunos e o projeto de leitura literária proposto pelos profissionais da biblioteca 

de um Centro de Ensino Médio de Araguaína-TO. Para tanto, a análise será realizada à 

luz de discursos recentes sobre o trabalho de formação de leitor nas escolas e sobre a 

atuação da biblioteca escolar como ferramenta de incentivo à leitura. 

Não são poucos os trabalhos que vêm sendo publicados já no corrente século 

sobre as dificuldades de formar os alunos das escolas brasileiras para terem na leitura 

uma prática social cotidiana. Tal afirmação leva em consideração não a plena ausência 

de leitura na vida desses sujeitos, mas o precário contato com textos julgados por 

pesquisadores universitários e por profissionais das próprias escolas como os ideais para 

a formação intelectual e estética. Dentre tais textos, situam-se os literários. 
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Ler, mais do que mera atividade de decodificação do dizer do outro, também 

deve ser uma prática pensada como atividade de interpretação e de crítica. Posicionar-se 

criticamente sobre o dizer do outro pode ser uma maneira de se formar politicamente 

(BRITTO, 1999). Assim, a leitura como ato político terá como fundamento o 

compartilhamento das impressões de diferentes leitores sobre uma mesma obra. Deste 

modo, submetendo impressões ao diálogo com outros leitores, é possível ampliar a 

própria visão sobre um objeto, e vê-lo por perspectivas não imaginadas inicialmente. 

Não somente para a formação crítica, também é necessário formar para o 

reconhecimento e a valorização estética das obras, o que inclui metáforas, recursos 

estilísticos e poéticos (SOARES, 1999). A literatura, por sua excelência no que tange ao 

trabalho com as palavras, pelo fato de os autores receberem tácita permissão para 

operarem livremente sobre as palavras na busca de novas formas e produzir diferentes 

efeitos de sentido, pode colaborar no desenvolvimento cognitivo e na ampliação do 

significado de ser humano, tanto de quem escreve quanto de quem lê. 

Dificuldades emergem na missão de formar leitores no ensino médio. Um dos 

principais é a aversão por leitura (SILVA; MAGALHÃES, 2011) adquirida por muitos 

alunos já no ensino fundamental. Isso implica em aumento da dificuldade de professores 

e outros mediadores de leituras no ensino médio. Mais dificuldades podem ser 

relacionadas, como a insuficiência de exemplares de obras nas bibliotecas e de espaços 

ou ambientes adequados para a realização de leituras silenciosas ou de debates sobre as 

obras lidas, assim como os calendários letivos, que em geral já se mostram insuficientes 

em disponibilidade de tempo para estudar o conteúdo das diversas disciplinas. 

Feita a análise da realidade da escola campo, o artigo será finalizado com uma 

proposta de um projeto paralelo de leitura. O projeto existente tem foco no quantitativo 

de livros lidos por estudante ao longo do ano e exige de cada leitor que apresente 

trabalhos sobre os textos lidos. O projeto a ser proposto terá como foco a participação 

voluntária e o compartilhamento das leituras, como forma de explorar os diferentes 

sentidos produzidos pelos membros do grupo, como uma rede comunicacional 

(NÓBREGA, 2005). 
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O artigo está dividido em três partes. A primeira apresentará uma discussão 

sobre a formação de leitores nas escolas no contexto em que as telas grandes e pequenas 

dos aparelhos eletrônicos exercem mais atração do que os livros de papel. A segunda 

trará alguns dados contextuais da escola campo e abordará o seu projeto de leitura. A 

terceira mostrará uma proposta de formação de leitores tendo em vista o acréscimo de 

um projeto alternativo e experimental nas suas atividades. A mediação do projeto será 

realizada por profissionais da biblioteca (VERSIANI; YUNES; CARVALHO, 2012) e 

os resultados desse trabalho serão publicados periodicamente em novos artigos. 

 

1 Formação de leitores na escola da sociedade conectada 

 

Discutir a importância da habilidade de ler parece ser agora um lugar comum. 

Muito já se debateu ao longo das últimas décadas a esse respeito, e muitas são as 

justificativas que indicam a premência da aquisição de tal habilidade, sem a qual uma 

pessoa tende a viver em condições excludentes ou marginais. Esse fato pode justificar as 

diversas iniciativas educacionais para combater o analfabetismo no Brasil. Contudo, 

esse verbo, “ler”, como diz Soares (2006), suscita mais do que apenas uma habilidade, 

qual seja a decodificação da escrita alfabética. 

Outra discussão que tem ocupado o tempo de profissionais da pesquisa e da 

educação refere-se ao mesmo verbo, “ler”, mas não apenas com o sentido de decifrar a 

escrita. Se adquirir a condição de alfabetizado é importante ao homem que agora, 

inevitavelmente, tem que viver em uma sociedade grafocêntrica, é consenso também 

que esse mesmo homem precisa ampliar a sua capacidade de interpretar e produzir 

sentidos para uma grande variedade de gêneros textuais que se fazem presentes em 

diversas situações comunicacionais. A digital, hoje, é uma das principais. 

Nesta segunda década no século 21, é inegável e crescente o fenômeno da 

migração do papel para a tela de aparelhos eletrônicos como suporte da escrita 

(COSSON, 2015). Não somente com a escrita alfabética, as telas dos aparelhos em geral 

apresentam mensagens elaboradas com uma codificação mista. Tal codificação, cada 
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vez mais, é feita com elementos não alfabéticos para sintetizar ideias, além de torná-las 

mais atraentes, agilizar e facilitar o processo de produção e de interpretação. 

Mais do que uma tendência, essas telas já são parte indissociável da vida das 

pessoas em geral. A sua integração à vida é indiscutível, especialmente de crianças e 

adolescentes, nativos da sociedade digital, e alterou profundamente o comportamento 

humano. Por consequência, alterou o modo como as pessoas se relacionam entre si e 

como elas se relacionam com o universo da informação. 

Nesse novo contexto, novas habilidades operacionais e certamente cognitivas 

são requeridas. Sem elas não se conseguiria participar a contento dessa sociedade 

conectada. De posse das tecnologias o homem adquiriu um poder quase ilimitado de se 

integrar socialmente e de se fazer presente virtualmente em qualquer lugar por via da 

palavra falada ou escrita. Não se discute a qualidade do que é produzido, disseminado e 

consumido nas redes, cujo conteúdo se evidencia nas pequenas e grandes telas. Discute-

se, contudo, se nas escolas, também atingidas por esse fenômeno, há a dedicação de 

tempo e de intenções dirigidas para a leitura e a discussão de obras, sejam antigas ou 

contemporâneas, que possam colaborar na ampliação e diversificação cultural dos 

alunos, que possam lhes favorecer intelectualmente, levá-los à fruição, que eles possam 

participar de ambientes em que temas importantes para a formação de sentidos mais 

amplos sobre o mundo lhes possibilitem amadurecer como seres humanos. 

Aparelhos smartphones, tanto quanto computadores e notebooks, possuem 

memória física de grande capacidade. Em sua memória, podem ser armazenadas 

grandes quantidades de dados, sejam arquivos de sons, vídeos, imagens e textos. Isso 

possibilita concentrar em um objeto que cabe em um bolso uma quantidade de material, 

sejam mídias em formato físico como discos óticos ou livros de papel, que precisaria de 

grandes espaços físicos para sua guarda ou transporte. Em suma, em um bolso pode-se 

carregar agora o equivalente a 50.000 livros em formato digital. 

Contudo, poder carregar não significa efetivamente carregar; e carregar não 

significa, necessariamente, ler. É nesse contexto que as bibliotecas tradicionais, repletas 

de obras de papel, podem interferir para alterar esse quadro, propondo momentos para o 

exercício da leitura e de discussões em grupo. Investir em trabalhos de leitura com os 
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alunos é oportunizar a eles um direito que lhes é inalienável, mas aparentemente negado 

ao longo de muito tempo. Tal negação não se evidencia na falta de solicitação do que 

ler, mas na não criação de condições que possibilitem efetivar o trabalho de leitura, 

colocando os alunos em ação. Uma leitura cuja avaliação não objetive atribuir pontos 

aos leitores, mas que leve a decisões sobre como melhorar a formação de leitores. 

Quando o objetivo é formar leitores na escola, é preciso assegurar mais do que 

simplesmente uma biblioteca e leituras avaliativas com vistas ao acúmulo de pontos 

para aprovação. É preciso criar condições para o convívio contínuo com obras e outros 

leitores; divulgar o ato de ler como uma prática de valor social; disponibilizar acervo de 

interesse e adequado aos leitores que se deseja formar; tempo e espaço para ler; 

ambiente que proporcione segurança psicológica aos alunos, tolerância por parte dos 

educadores em relação à superação de dificuldades; oportunidades para produzir 

sentidos e compartilhá-los, inclusive demonstrando as emoções geradas em face das 

leituras; orientar sobre o que ler, por que ler e como ler (ANTUNES, 2004). 

Seguindo a lógica das Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM 

(BRASIL, 2006), há que se pautar o trabalho nas escolas brasileiras na perspectiva do 

letramento literário. E o letramento literário tem como pressuposto ler efetivamente as 

obras literárias. A partir das leituras, propor trabalhos pelos quais os alunos incorporem 

as obras, o que pode ser realizado por diferentes estratégias, desde que sejam atendidos 

alguns princípios, dentre os quais podem ser citados:  

Contato direto com o texto literário; a literatura não pode ser reduzida 

ao texto canônico; ler implica decodificação e interpretação do texto; é 

preciso buscar a discrepância entre o conhecido e o desconhecido, o 

simples e o complexo; interpretar é dialogar com o texto tendo como 

limite o contexto, que por sua vez é de mão dupla, dado tanto pelo 

próprio texto quanto pelo leitor; e sempre como desdobramento da 

leitura, alguma produção, uma forma de aprimorar a competência 

expressiva do aluno, referente à mobilização e articulação das palavras 

na elaboração textual (SILVA, 2014, p. 787). 
 

As palavras acima, inspiradas na obra Letramento literário: teoria e prática 

(COSSON, 2009), além de serem alinhadas com as OCEM, não negam a possibilidade 

de que sejam propostas aos alunos algumas tarefas como estudar sobre os autores, ou 

investigar elementos como estilos literários ou outros aspectos (SOARES, 1999), desde 
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que funcionem como forma de ampliar o conhecimento sobre as obras, ou propiciar 

novas possibilidades interpretativas. Além disso, as condições citadas nas considerações 

iniciais também devem ser proporcionadas para que não se incorra nos mesmos velhos 

problemas que mais prejudicam do que colaboram na formação de leitores na escola. 

 

2 O projeto de leitura corrente da escola campo 

 

Mais do que depósito de livros, ou local para busca de textos que possibilitem 

atender propósitos de leituras recomendadas ou obrigatórias das disciplinas escolares, 

uma biblioteca escolar adquire nova conceituação. Devem oferecer meios para que a 

informação circule da forma mais dinâmica possível (PIMENTEL; BERNARDES; 

SANTANA, 2007). Isto é, devem ter papel ativo na formação de leitores. 

Por ser parte integrante da escola, ela deve se integrar com a sala de aula e 

colaborar no desenvolvimento curricular, como centro de recursos educativos se 

integrando ao processo de ensino-aprendizagem por meio do fomento à leitura 

(PIMENTEL; BERNARDES; SANTANA, 2007). 

A biblioteca da escola campo onde é realizada a pesquisa conta com três 

profissionais, nenhuma delas bibliotecária. Segundo o regulamento da escola, artigo 24, 

são três as competências dos funcionários da biblioteca: 

I – Auxiliar o leitor na busca de informações; 

II – Orientar o usuário quanto ao modo de conseguir melhores 

resultados com o material existente; 

III – Informar ao usuário sobre o que fazer no caso de o acervo da 

biblioteca ser insuficiente para a solução do problema. (CEM DR. 

JOSÉALUÍSIO DA SILVA LUZ, 2003). 
 

Evidentemente, o leque de atribuições e funções cumpridas por estes 

profissionais, na prática, é bem mais amplo. O item II, implicitamente, indica ações 

mais incisivas e ativas desses profissionais no âmbito da mediação das leituras, apesar 

de esse trabalho, costumeiramente, ser visto como uma atribuição do professor. 

No início do ano de 2015, com a saída das funcionárias que atuavam na 

biblioteca, outras três servidoras foram designadas para sua substituição. Todas são 

graduadas, sendo uma licenciada em Geografia e as outras em Letras. Nenhuma delas 



7 
 

foi capacitada para a execução das funções demandadas por uma biblioteca. As 

servidoras estão em desvio de função e se revezam nos três turnos. 

Quanto à parte material da biblioteca, ela conta com nove mil exemplares de 

obras em geral, aqui chamadas de itens, por filiação a Pimentel, Bernardes e Santana 

(2007). Os controles de movimentação e empréstimo são realizados à mão, pois não há 

ainda um software para efetuar tal controle. No acervo, os itens estão distribuídos em 

obras de apoio pedagógico, diversas obras literárias, dicionários de língua inglesa, 

portuguesa e espanhola e livros de consultas. 

O espaço físico, de 77 m², é considerado pequeno, uma vez que as prateleiras 

que acondicionam o acervo ocupam grande parte, impedindo a instalação de mesas e 

cadeiras destinadas ao uso dos alunos para atividades voltadas à leitura e realização de 

pesquisas. Há apenas duas mesas para os usuários, contudo ambas em mau estado de 

conservação. Não há mesas para estudos individuais. 

Até o mês de abril, já haviam sido matriculados 1.069 alunos. Destes, 422 estão 

matriculados no turno matutino, 292 no turno vespertino e 355 no noturno. Tanto os 

alunos do turno matutino quanto os do vespertino participam, no contraturno, de 

atividades relacionadas aos macrocampos de cultura corporal, cultura e artes, leitura e 

letramento, oferecidas na escola por meio da parceria com o Programa Ensino Médio 

Inovador – PROEMI, do governo federal.  

Os alunos do noturno, por trabalharem durante o dia, não participam deste 

programa, como de várias outras atividades. No que se refere à leitura de obras 

literárias, eles se queixam de não realizarem por falta de tempo. Em reuniões destinadas 

ao planejamento e aos conselhos de classe os professores relatam que os alunos do turno 

noturno demonstram muita dificuldade no que se refere à leitura e produção de textos, e 

lastimam a aversão desses alunos à leitura e o pouco tempo dedicado a ela. 

Quanto aos empréstimos realizados aos alunos, não há estatísticas anteriores a 

2015. Contudo, as servidoras que assumiram o posto neste ano criaram um livro de 

registro, a partir do qual foi possível produzir a seguinte estatística: 

Dos 1.717 livros emprestados aos alunos entre fevereiro de 2015 e maio de 

2015, 1.361 (79,27%) foram lidos por iniciativa dos próprios educandos e 356 (20,73%) 
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por solicitação dos professores. A maior parte dos empréstimos foi realizada por leitores 

do sexo feminino (1.238; 72,10%); as leituras livres indicam uma forte preferência por 

autores contemporâneos de língua inglesa. Os dez autores com mais itens emprestados 

no período foram: Nicholas Sparks (234, livre), José de Alencar (125, indicado), Lima 

Barreto (45, indicado), Juarez Moreira Filho (42, indicado), John Flanagan (41, livre), 

Lauren Kate (40, livre), Alyson Noël (39, livre), Emily Giffin (37, livre), Mário de 

Andrade (34, indicado), Aluísio de Azevedo (33, indicado), Pedro Bandeira (33, livre).  

A utilização da biblioteca, embora não seja insignificante, se concentra em 

alunos que pertencem, majoritariamente, aos turnos matutino e vespertino. Tomando 

como base o número de empréstimos realizados, verificou-se que 831 obras (1,97 

livros/aluno) foram requeridas pelos alunos do matutino; 695 (2,38 livros/aluno) do 

vespertino; e apenas 191 (0,54 livro/aluno) por alunos do noturno. Aproximar da 

biblioteca os alunos do turno noturno, por isso, é um dos desafios aqui identificados. 

Um dado que não há como ser computado aqui é o referente a fotocópias de 

obras literárias para cumprir as leituras integrantes da agenda do currículo oficial. Como 

a biblioteca costuma dispor em média de 15 exemplares por obra, para que as leituras 

possam ser realizadas em tempo hábil é necessário recorrer ao expediente da fotocópia. 

Computadas, essas leituras poderiam aumentar consideravelmente a taxa de leitura. 

O único projeto de leitura da própria biblioteca, que em 2015 está em sua sétima 

edição, possui o seguinte formato: é aberto a todos os alunos da escola; os alunos devem 

ler a maior quantidade possível de itens; exige-se que cada leitura seja seguida da 

produção de um trabalho, de modo a comprovar a efetivação da leitura; os três alunos 

que leem mais obras e comprovam a leitura são premiados com kits de livros. O título 

do projeto é Aluno Leitor. A avaliação dos trabalhos é realizada pelo pessoal da 

biblioteca. A premiação é efetuada no final do ano letivo, em evento específico. 

Com este formato, não ocorre nenhuma ação específica junto aos alunos para 

auxiliá-los no exercício da leitura. Sendo assim, ficam entregues à própria sorte no que 

tange ao aprimoramento da habilidade de ler e interpretar. Tais achados da investigação 

mostram que há melhorias a serem realizadas na biblioteca, assim como a escola precisa 

empreender um trabalho de cunho pedagógico com vistas a reverter os resultados 
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referentes a leitura, principalmente com os alunos do noturno. Tal trabalho pode ser 

realizado por meio de um projeto de leitura coordenado também pelos servidores da 

biblioteca, haja vista que um importante papel deste setor é fomentar a leitura e 

colaborar na formação leitores. 

 

3 Proposta de leitura voluntária e mediada na escola campo  

 

O projeto de leitura ora proposto não tem como fim eliminar o projeto em 

execução na escola campo. Trata-se de um projeto experimental. O intuito é fazer dele 

uma alternativa a mais no sentido de formar leitores. Ao final do ano letivo, após 

avaliação, equipe escolar e alunos decidirão se ele terá continuidade ou não. Caso a 

decisão seja prosseguir com sua execução, espera-se que seja aprimorado. A 

reformulação deve contar com a colaboração de todos os envolvidos. 

As inquietações que suscitaram o desejo de formular a proposta têm como base 

os resultados de pesquisas acadêmicas sobre os trabalhos de formação de leitores, pois 

indicam fracasso das escolas em geral neste quesito. Outro fator base são as estatísticas 

específicas da escola campo quanto à procura da biblioteca pelos alunos em busca de 

obras literárias. Dos 422 alunos do turno matutino um total de 326 (77,25%) fizeram 

empréstimo no período; dos 292 do vespertino 263 (90,67%) fizeram empréstimo; e dos 

355 do noturno 115 (32,39%) fizeram empréstimo. É preciso melhorar a frequência dos 

alunos do matutino, manter do vespertino como usuários da biblioteca, e é premente 

incentivar a leitura dos alunos do turno noturno. 

O projeto foi pensado como uma estratégia para colocar na agenda dos alunos 

um tempo para ler e discutir obras literárias, incentivando sua aproximação de autores 

cujas obras podem colaborar na sua formação humana, mas que, frequentemente, sequer 

se tornam conhecidos ao final do ensino médio. Além de tempo, outras condições 

precisam ser oferecidas, como um lugar bem definido onde solidarizar as leituras, e um 

mediador, que possa fazer o trabalho de aproximação dos leitores e dar sustentação e 

longevidade à proposta. Esse mediador é o profissional da biblioteca. 
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Um desafio que se interpõe é como conseguir adicionar novas leituras quando 

muitos alunos costumam se declarar sobrecarregados com as leituras propostas pelos 

professores. E, caso seja efetuada a proposta de ler as obras da agenda escolar, como 

trabalhar em parceria com os docentes, de modo que os discentes não se sintam 

confusos com diferentes metodologias e perspectivas de leitura? 

O objetivo geral do projeto é formar e manter um grupo de leitores de obras 

literárias na escola campo. Quanto aos objetivos específicos, espera-se promover a 

leitura de obras literárias junto a alunos; desenvolver as habilidades de leitura deles; e 

contribuir para o seu desenvolvimento intelectual, como leitores críticos e sensíveis. 

A operacionalização, além de levar em conta as condições citadas nas 

considerações iniciais e os princípios apresentados na parte 1 do presente artigo, terá as 

seguintes ações: (01) O mediador participará mensalmente do planejamento dos 

professores para verificar a possibilidade de estender e complementar as leituras de sala 

com os materiais disponíveis na biblioteca escolar; (02) haverá divulgação constante aos 

professores e alunos dos materiais disponíveis na biblioteca para incentivar a utilização 

dos mesmos; (03) um clube de leitura será fundado; seus membros se reunirão quatro 

vezes ao mês para socializar as leituras pré-estabelecidas visando estimular os 

educandos a adentrar no texto com um olhar crítico e/ou estimular a experiência estética 

da obra por meio da apreciação de suas variadas linguagens e plano de expressão; com 

base na sua recepção das obras serão incentivados a produzir e/ou recriar outros textos, 

tendo como fim estimular a expressão de suas experiências de leitura por meio de 

apresentações teatrais, coreografias, declamação de poemas, apresentação de paródias, 

desenhos e pinturas; (04) promover, semestralmente, o encontro com escritores 

tocantinenses para incentivar a leitura de obras produzidas localmente; (05) criar e 

alimentar um blog/ou perfil de alguma rede social on line com produções dos alunos e 

notícias relacionadas às ações da biblioteca e atividades escolares. 
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Considerações finais 

  

Neste artigo, procurou-se fazer a análise da realidade um centro de ensino médio 

concernente à utilização da biblioteca escolar tendo em vista que, dentre suas funções, 

destaca-se como prioritária a fomentação da leitura na perspectiva da formação de 

leitores.  Para tanto, fez-se a análise de documentos da biblioteca (regimento, projeto de 

leitura e livro de empréstimos) para averiguar se os serviços prestados por ela visavam à 

formação de leitores. Notou-se que o projeto de leitura existente trabalha com aspectos 

quantitativos em detrimento do qualitativo. Verificou-se a necessidade de implantar, de 

forma experimental, um projeto alternativo propondo ações que favoreçam a formação 

do leitor. 

Pela análise dos dados obtidos, sobre os empréstimos de livros feitos pelos 

alunos na biblioteca escolar, pode-se confirmar que os discentes dos turnos matutino e 

vespertino, em sua grande maioria, estão em contato com os livros, pois o número de 

empréstimos realizados pode ser considerado positivo. No que se refere aos alunos do 

noturno, o número de empréstimos de obras foi bem reduzido. Isso sinaliza a 

necessidade de investir em um trabalho que os coloque em contato com os livros, e que 

os ajude a desenvolver habilidades de leitura. 

Dentre as leituras livres um fator que chama a atenção é a preferência dos 

discentes por autores estrangeiros de língua inglesa. Os dados coletados são fontes 

riquíssimas que possibilitam várias interpretações, não realizadas aqui por demandar 

uma discussão mais detalhada. Contudo, com a execução do projeto, os dados 

resultantes serão empregados na produção de novos artigos.  
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