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Eveline Guerra1 
 
 

RESUMO 
 

O presente artigo é resultado de pesquisa realizada como Trabalho de Conclusão de 

Curso, para a obtenção do grau de Bacharel em Biblioteconomia. No segundo 

semestre de 2010 foi aplicado como instrumento de coleta de dados um 

questionário, visando levantar as informações que possibilitassem analisar, em 

termos qualitativos, a existência, ou não, das práticas de incentivo à leitura, 

realizadas com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais, 

estaduais e particulares do Município do Rio Grande/RS como objetivo geral.  Entre 

os resultados pode-se destacar a quase inexistência de práticas de incentivo à 

leitura nas escolas, além de não possuir biblioteca em escolas particulares. A 

necessidade de a escola incluir em seu currículo político/pedagógico a realização de 

atividades de incentivo à leitura. Principalmente a contratação de bibliotecários para 

que professores e bibliotecários mantenham uma linearidade nestas atividades, pois 

assim os alunos poderão sanar suas dúvidas tanto em sala de aula como na 

biblioteca escolar e a interatividade entre estes profissionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biblioteca escolar. Atividades de incentivo a leitura. Hora do 

conto. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo geral avaliar as práticas de incentivo à leitura 

com alunos do 3º ano do ensino fundamental em escolas municipais, estaduais e 

particulares do Município do Rio Grande / RS. Como objetivo específico pretendeu-
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se identificar a existência ou não destas práticas de incentivo à leitura com alunos do 

3º ano do ensino fundamental. 

 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO HÁBITO DE LEITURA 

 

A leitura no desenvolvimento da criança é de suma importância para sua 

formação intelectual, pois estimula o pensamento, a capacidade de formar ideias e 

constituir conceitos sobre o que lê. Adquirindo o hábito de leitura é provável que as 

crianças venham desenvolver competências para uma leitura crítica, reflexiva e 

seletiva.  

A prática da leitura pode contribuir para a formação de indivíduos com 

habilidade para lidar com a grande gama de informação que recebemos atualmente 

e a velocidade com que se tornam obsoletas.  As bibliotecas escolares que mantém 

seu acervo atualizado, organizado, atrativo e contam com a presença do profissional 

bibliotecário para auxiliar os alunos nas pesquisas escolares e no incentivo à leitura. 

De acordo com Bamberger: 

 
[...] a leitura compreende várias fases de desenvolvimento. Antes de mais 
nada, é um processo perceptivo durante o qual se reconhecem símbolos. 
Em seguida, ocorre a transferência para conceitos intelectuais. Essa tarefa 
mental se amplia num processo reflexivo à proporção que as ideias se ligam 
em unidades de pensamento cada vez maiores (BAMBERGER, 2008. p. 
23).  

 

 Como afirma Bamberger, nas séries iniciais do ensino fundamental é muito 

importante a realização de atividades de incentivo à leitura na biblioteca. O 

reconhecimento deste local, como parte importante da escola no processo de ensino 

e aprendizagem irá despertar na criança a importância da biblioteca escolar e as 

atividades nela desenvolvidas. Assim, os alunos adquirem hábitos de leitura e de 

frequentar a biblioteca escolar, seja para atividade de leitura, estudo e também 

futuramente para pesquisas escolares, tornando-se indivíduos mais críticos e 

familiarizados com a leitura e a biblioteca escolar. 

 

 

 

 



3 A BIBLIOTECA ESCOLAR E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A biblioteca escolar é um espaço de muita relevância no ambiente escolar. 

Ela destina-se a um lugar de reflexão e estudo para os alunos e de auxílio aos 

professores em seus planos de aulas. Para que estas atividades sejam 

desenvolvidas com eficiência e eficácia é de primordial necessidade que a biblioteca 

escolar seja gerenciada por um profissional da informação qualificado. 

 

Os PCN entendem que a biblioteca é um espaço apto a influenciar o gosto 
pela leitura. Recomendado que ela seja um local de fácil acesso aos livros e 
materiais disponíveis, o documento sugere que a escola estimule o desejo 
de frequentar este espaço, contribuindo, dessa forma, para desenvolver o 
apreço pelo ato de ler (CAMPELO, 2002, p. 17). 

 

 Como salientou Campelo, é importante que a biblioteca escolar seja um 

espaço agradável no qual a criança se sinta bem, importante também, para que se 

torne atrativa, que esteja munida de acervo atualizado em diversos suportes e 

formatos, desenvolva periodicamente atividades de estímulo à leitura. Para melhor 

desempenho destas atividades todas as bibliotecas escolares têm que ter um 

profissional bibliotecário, pois este é o mediador entre o usuário e a informação que 

ele procura.  

Com a expansão da sociedade moderna é desde a infância a criança começa 

a desenvolver sua personalidade e a capacidade para eleger o que gosta e o que 

não gosta; o que também pode ocorrer no processo de leitura. As atividades de 

estímulo à prática de leitura, a diversidade do acervo e gêneros literários 

apresentados às crianças possibilita a capacidade de desvelar seu gosto literário. 

Devido às mudanças na sociedade moderna, com os pais dispondo de pouco tempo 

para ficar com seus filhos, a maioria das crianças passa a grande parte do seu dia 

na escola ou em creches, então cabe a estas instituições oferecer às crianças os 

primeiros contatos com a leitura e os livros. 

 Outro aspecto importante é o uso de materiais ou instrumentos nessas 

atividades como: dedoches2, fantoches3, CD’s, DVD’s, etc., estes instrumentos 

contribuem para manter as crianças atentas, focadas na história e nos materiais 

utilizados para a realização destas atividades de incentivo à leitura. O mundo mágico 
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dos livros, com a ajuda das novas tecnologias, dispõe de inúmeros atrativos como 

alto relevo, 3D, vozes que contam as histórias, acompanham CD’s e DVD’s, etc., 

porém a aquisição e uso destes materiais dependem dos recursos financeiros de 

cada instituição de ensino e interesse das pessoas em indicar e investir. 

 

4 ESCOLA, BIBLIOTECÁRIO, PROFESSOR E ATIVIDADES DE LEITURA 

 

Segundo Campello (2002, p. 11) “a biblioteca escolar é sem dúvida, o espaço 

por excelência para promover experiências criativas de uso de informação”.  

A biblioteca escolar é o local que proporciona a disseminação da informação, 

sendo esta disponibilizada de modo criativo, eficiente e eficaz dentro da escola, 

onde o papel do profissional bibliotecário é de suma importância para o seu 

funcionamento e desempenho, pois ele deverá estar atualizado dos acontecimentos 

do mundo moderno para melhor atender seus usuários. Assim como se faz 

necessária a interatividade professor/bibliotecário para realização de atividades de 

incentivo à leitura na biblioteca e até mesmo de atividades a serem realizadas em 

sala de aula. A escola tem o importante papel de abordar assuntos relacionados à 

sociedade moderna, visto que a maior parte dos alunos acompanha os 

acontecimentos da sociedade por meio de TV, jornal, revista, internet, etc. Como 

afirma Silva, 

 

A escola não está imune às interferências de fora, como um lugar asséptico, 
apropriado para a educação processar-se obedecendo estritamente a um 
programa curricular ela não está recoberta por uma camada protetora de 
interferências de fora (SILVA, 2009, P. 56).   

 

 Neste contexto, a inclusão de temas como drogas, violência etc. devem ser 

esclarecidos aos alunos de maneira simples e criativa, pois a leitura remove 

barreiras, preconceitos e desenvolve a linguagem do indivíduo.  

  Para que as atividades de leitura propostas pela escola sejam atrativas para 

as crianças, elas devem ser divertidas, diferentes, alegres, descontraídas, lúdicas. O 

professor e o bibliotecário devem ter interação para a realização destas atividades, 

escolher o tema e como ele será abordado, não somente realizar a hora do conto, 

mas também  brincadeiras que as crianças se identifiquem e gostem de participar. 

Com isso, o aluno se tornará mais atualizado, comunicativo e interativo, cabe 

também ao professor e/ou bibliotecário devem incentivar, sugerir leituras/atividades 



que cada aluno se identifique com elas e possa esclarecer dúvidas existentes e 

interagir em debates e discussões sobre o mundo moderno. 

 De acordo com Leahy: 

 

Para conduzir uma ação dinamizadora na biblioteca escolar que busca, 
além do prazer de ler, o desenvolvimento mais pleno do indivíduo e do 
cidadão, é necessário viabilizar, através da leitura, caminhos de 
autodescoberta consciente e comprometida com a realidade social, política, 
cultural. É fundamental considerar, nesse tipo de prática pedagógica, a 
discussão não imposta, a leitura não-obrigatória, sem avaliação punitiva 
(LEAHY, 2006, p. 37). 

 
 

As práticas de incentivo à leitura devem condizer com a realidade do aluno, 

sua condição social, porém não deve ser obrigatória ou punitiva, pois desestimula a 

criatividade, a curiosidade, ele tem de se identificar com o tema do livro que deverá 

ler. A identificação com o tema irá estimular seu pensamento e sua fantasia, assim 

ele poderá desenvolver suas aptidões e adquirir o gosto e o hábito pela leitura. 

A leitura não deverá ser imposta ao aluno e sim sugerida, ficando de livre 

escolha da criança, e o livro fica sob sua responsabilidade e companhia durante 

alguns dias. Segundo Leahy, (2006, p. 19) “uma biblioteca bem equipada é campo 

fértil para a busca autônoma, instigando leitores a decidir por si mesmos e a 

construir seus próprios critérios de gosto”. 

A biblioteca escolar bem equipada, com acervo que contenha o número de 

exemplares que supra a necessidade de seus usuários é literalmente o campo fértil 

da autonomia, pois nela o aluno saberá se deslocar e se dirigir as estantes a qual 

mais lhe parecer atrativa. Para a criança que está na fase do desenvolvimento e 

construção de sua personalidade é de primordial importância que ela tenha 

entendimento que o livro é de sua inteira responsabilidade, cabendo a ele devolver 

para a biblioteca em bom estado de uso. 

Deve ser levado em consideração o poder aquisitivo de cada instituição de 

ensino que possui biblioteca escolar, o acervo deve ser atualizado e interessante, o 

profissional que na biblioteca está atuando deve ser dinâmico, criativo, simpático, 

atencioso, que saiba atrair e manter leitores. Também é muito importante a 

contribuição dos pais para o incentivo à leitura, motivando seus filhos a ler e analisar 

os pontos positivos e negativos da leitura feita por eles. 

Para Campello: 

 



A escola não pode mais contentar-se em ser apenas transmissora de 
conhecimentos que, provavelmente, estarão defasados antes mesmo que o 
aluno termine sua educação formal, tem de promover oportunidades de 
aprendizagem que deem ao estudante condições de aprender a aprender, 
permitindo-lhe educar-se durante a vida inteira (CAMPELLO, 2002, p. 11). 
 

 

 Como salienta Campello, a escola deve transmitir conhecimento aos alunos, 

pois estes se manterão em constante aprendizagem e desenvolvimento, aplicando 

no seu cotidiano o aprendizado escolar, acompanhando e contribuindo com a 

sociedade moderna. 

 

 

5 LEI DE Nº 12.244 
 
 Em 24 de maio de 2010, foi sancionada a lei de nº 12.244 que dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do País. 

 Esta nova lei é de suma importância para o reconhecimento e valorização do 

profissional bibliotecário nas bibliotecas escolares, pois é necessário um profissional 

qualificado para organizar a biblioteca e disseminar as informações nela contida, 

conforme as práticas biblioteconômicas. 

A escola é o principal meio de transmissão de conhecimento para a formação 

da criança, pois ela forma seus princípios, conceitos e valores de cidadãos. Na 

biblioteca escolar deve haver a interação professor e bibliotecário para realizarem 

atividades de incentivo à leitura de modo a contribuir para a formação do educando. 

O bibliotecário é o profissional que processa, dissemina e difunde a 

informação, pois este analisa, sintetiza e organiza todo e qualquer tipo de suporte de 

informação de uma biblioteca, e também desenvolve ações culturais e educativas 

para a comunidade escolar.  

Na biblioteca escolar, o bibliotecário é o mediador entre a informação e o 

usuário de maneira eficiente eficaz, disseminando a informação a todos os alunos e 

a comunidade em que a escola está inserida. Dessa forma, o bibliotecário realiza 

inúmeras atividades de incentivo à leitura de modo a contribuir para a formação dos 

alunos de séries iniciais, levando em conta a realidade social de cada criança.  

A lei nº 12.244 vem contribuir para a que estes aspectos sejam realidade em 

todas as escolas de ensino fundamental do país, assim formando jovens leitores. 

Com isso, tornam-se indivíduos com o hábito de leitura na sociedade moderna, pois 



a cada dia as informações se multiplicam em seus diversos tipos de suportes, se 

atualizam diariamente. Sendo assim, fica a cargo dos governantes do país cumprir a 

lei para que ela seja realidade a todos as escolas do país, para incluir grande parte 

dos indivíduos na sociedade.  

 

6 METODOLOGIA 
 

Para o levantamento dos dados, foi utilizado como instrumento de coleta de 

dados, o questionário (APÊNDICE A), contendo perguntas fechadas e abertas. Esse 

foi aplicado e entregue ao diretor para ser repassado ao professor responsável pelas 

turmas de 3º ano de ensino fundamental. Inicialmente, planejava-se entregar o 

questionário também para o bibliotecário (ou responsável pela biblioteca), mas isso 

não ocorreu, pois, na maioria das escolas, não havia bibliotecário no momento da 

aplicação do questionário. O tempo para resposta era de 2 (dois) dias, no máximo. 

A coleta de dados havia sido planejada para os meses de julho e agosto, 

porém foram aplicados no mês de setembro. A amostragem foi por conveniência. 

Como delimitação, os questionários foram aplicados a 6 (seis) instituições de 

ensino fundamental do município de Rio Grande, 2 (duas) instituições municipais, 2 

(duas) instituições estaduais e 2 (duas) instituições particulares. Sendo que, houve 

resistência de algumas instituições de ensino particular em fornecer as informações 

ao questionário sugerido na pesquisa. Estas alegaram que não poderiam fornecer 

informações para fora da instituição, pois esta pesquisa seria utilizada para trabalho 

acadêmico.  

As primeiras 3 (três) perguntas se referem às instituições de ensino e as 

demais se referem às turmas de 3º ano de cada instituição de ensino. Sendo que 

participaram da pesquisa 5 (cinco) turmas de instituições municipais, 6 (seis) turmas 

de instituições estaduais e 4 (quatro) turmas de instituições particulares. 

Ao término dos questionários algumas professoras das instituições de ensino 

colocaram “observações” que se referem ao funcionamento da instituição de ensino 

e às atividades por elas realizadas com os alunos de 3º ano. Sendo assim, estas 

serão citadas logo após os gráficos da pesquisa realizada. 

 
 
 
 
 



7 RESULTADOS OBTIDOS NA PESQUISA APLICADA 
 
  

Com base nos dados coletados se constatou que dentre as instituições de 

ensino fundamental que participaram da pesquisa, apenas uma instituição particular 

não possui biblioteca, mas foi justificado ao fim do questionário que esta possui um 

espaço direcionado para a realização de práticas de incentivo à leitura com alunos 

de 3º ano. Conforme a Lei de nº 12.244, ficou sancionada que é obrigatória 

biblioteca em escolas e esta com no mínimo um título para cada aluno matriculado. 

 

 

Gráfico 1 – A escola possui biblioteca? 

 

Dentre as instituições de ensino fundamental que participaram da pesquisa 

quem ministra a biblioteca escolar e as atividades de incentivo à leitura com alunos 

do 3º ano são os professores, levando em conta que a maioria das instituições não 

possui bibliotecário. 



 

Gráfico 2 – Qual profissional atua na biblioteca? 

 

A instituição de ensino municipal não possui bibliotecário, por isto não foi 

possível constatar se havia, ou não, interação entre professor e bibliotecário, pois é 

o professor que desenvolve as atividades de incentivo à leitura. Em contrapartida a 

outra instituição municipal constatou-se a interação entre professor e bibliotecário, 

assim como nas instituições particulares e estaduais. 

 

 

Gráfico 3 – Quem ministra as atividades de incentivo à leitura? 

 

Apenas uma instituição municipal não possui práticas de incentivo à leitura 

com alunos de 3º ano, pois o professor responsável pela biblioteca está sempre 



deslocado para funções diversas. Sendo assim, se constata a extrema necessidade 

de um bibliotecário nesta instituição, mas para isto é necessário concurso público 

para bibliotecário no município do Rio Grande/RS. 

 

 

Gráfico 4 – Na escola são desenvolvidas atividades de incentivo à leitura com alunos de 3º 

ano? 

As atividades de incentivo à leitura com alunos do 3º ano realizadas nas 

instituições particulares são bem diversificadas, pois são utilizados vários modelos 

de atividades.  As instituições municipais e estaduais concentram suas atividades no 

empréstimo de livros e hora do conto.  

 

 

Gráfico 5 – Quais as atividades utilizadas para as práticas de incentivo à leitura? 



Nas instituições particulares e estaduais há uma interatividade entre o 

profissional bibliotecário e o professor na realização de atividades de incentivo à 

leitura. Sendo possível a diversificação de atividades de incentivo à leitura e 

materiais utilizados, professor e bibliotecário realizam as atividades em conjunto. Em 

relação aos professores segundo Souto-Maior:  

 

Cabe a ele descobrir, junto com as crianças, novas formas de contar uma 
boa história, novos estilos e autores. Utilizar apenas o livro? Fantoches? 
Gravuras? Caixas de histórias? Pouco importa. É preciso, sim, oportunizar 
esse contato das crianças com os livros e as histórias. Independente da 
idade (SOUTO-MAIOR, 2000, p. 63). 

 
 

 

Gráfico 6 – Quais materiais utilizados nas atividades de incentivo à leitura? 

 

As atividades de incentivo à leitura em sua maioria são realizadas em sala de 

aula utilizando somente os livros, o local no qual as atividades de incentivo à leitura 

são realizadas é indiferente, o importante é ler como afirma Leahy, (2006, p. 17): “Se 

perguntarmos aos professores em geral sua percepção de leitura e de biblioteca, a 

maioria dirá que “ler é importante”, “estimula, enriquece, auxilia nos estudos 

formais”, desenvolve o intelecto, além de “integrar os alunos”. 

 



 

Gráfico 7 – Em que local estas atividades são desenvolvidas? 

 

A avaliação das atividades de incentivo à leitura em sua maioria foi boa, 

porém destacam-se as instituições particulares como ótimas, segundo as 

professoras das instituições. Assim como descreve Lerner, :  

 

As situações de classe
4
 que é mais produtivo analisar são as que podem 

ser caracterizadas como “boas”, porque são estas situações que permitem 
explicitar o modelo didático com que se trabalha: porque a reflexão sobre 
elas torna possível discutir das condições didáticas requeridas para o 
ensino da leitura e da escrita […] (LERNER, 2002, p. 111). 

 

 

 Gráfico 8 – Qual a sua avaliação das atividades desenvolvidas com os alunos? 

                                                 
4 Atividades de incentivo à leitura 



 

8 OBSERVAÇÕES DESCRITAS PELAS PROFESSORAS 

 

 Ao fim de alguns questionários foram descritos pelas professoras algumas 

observações como necessidade de concurso para bibliotecário, pois a maioria das 

escolas não possui bibliotecário e em outras o professor responsável pela biblioteca 

é deslocado para a realização de assuntos diversos que diferem da biblioteca. 

Também algumas escolas a biblioteca não abre na parte da tarde, pois não tem 

bibliotecário e nem professor deslocado para a biblioteca e escola que não possui 

biblioteca possui uma sala destinada à leitura 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O papel do professor como transmissor de conhecimento é de fundamental 

importância, onde se faz necessário à interação entre professor e bibliotecário no 

incentivo de práticas de leitura desde a infância, investindo em inúmeros materiais 

diferenciados para estas atividades, como livros de tecido, fantoches, dedoches, 

DVD’s, CD’s e tantos outros materiais disponíveis no mercado para a biblioteca 

escolar. A realização de concursos públicos para bibliotecários é uma necessidade 

premente e manifestada por todos os entrevistados, pois através da biblioteca 

escolar com um profissional qualificado e esta equipada para desenvolver inúmeras 

atividades durante o ensino básico, certamente contribuirão para o preparo destas  

crianças para atuar em uma sociedade que está a cada dia se desenvolvendo e 

avançando tecnologicamente.  

A escola deve incluir em seu currículo político/pedagógico a realização de 

atividades de incentivo à leitura para que professores e bibliotecários mantenham 

uma linearidade nestas atividades, pois assim os alunos poderão sanar suas 

dúvidas tanto em sala de aula como na biblioteca escolar. Também a escola pode 

realizar atividades abertas para a comunidade em que está inserida, incentivando 

para que pais, irmãos, tios, padrinhos e vizinhos frequentem a escola nestas 

atividades, pois assim contribuirão para as crianças se motivarem a ler e participar 

cada vez mais de projetos e atividades de incentivo à leitura e à cultura realizada em 

bibliotecas escolares.  



 Assim, percebe-se que é de suma importância há interação dos profissionais 

da educação, profissional bibliotecário, pais, alunos e uma biblioteca equipada para 

a formação do jovem leitor e até mesmo futuros pesquisadores da sociedade 

moderna. Também se constatou nas escolas que possuem bibliotecário que há uma 

interatividade entre professor e bibliotecário. Com isso a informação contida nas 

instituições de ensino fundamental será disponibilizada a toda comunidade, 

incentivando cada vez mais as crianças a ler, escrever e se manterem atualizadas 

nesta sociedade em que a informação se renova a cada minuto. 

 

 

PRACTICES TO ENCOURAGE THE STUDENTS TO READ THE 3RD YEAR OF 
BASIC EDUCATION SCHOOLS OF THE CITY OF RIO GRANDE / RS 

 

 

ABSTRACT 

 

This article is the result of research carried out as Work for the Conclusion of course, 

for obtaining the degree of Baccalaureate Librarianship. In the second half of 2010 

was applied as an instrument of data collection a questionnaire, to raise the 

information that would enable analyze, in qualitative terms, the existence, or not, of 

the practices of incentive to reading, carried out with students in the year 3 of the 

Fundamental Teaching the municipal schools, state and individuals of the 

Municipality of Rio Grande/RS general objective. Between the results may-highlight 

the almost nonexistence of practices for the encouragement of reading in schools, 

besides not possess library in the private schools. The need for the school include in 

their curricula political/pedagogical carrying out activities for the encouragement of 

reading. Mainly the recruitment of librarians that teachers and librarians maintain a 

linearity in these activities, so that pupils will remedy its doubts both in the classroom 

and school libraries and interactivity between these professionals. 

 

 

KEYWORDS: School Libraries. Activities encouraging the reading. Time of story. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
Nome da escola: ________________________________________________ 

 

1. A escola possui biblioteca? (  ) Sim  (  )Não 

 

2. Caso possui biblioteca qual profissional atua na biblioteca?  

(  ) Bibliotecário  

(  ) Professor. Por quê?____________________________________________ 

 

3. Na escola são desenvolvidas atividades de incentivo a leitura com os alunos da 3º 

ano?  

(  ) Sim       

(  ) Não. Por quê?_________________________________________________ 

 

Caso sua resposta anterior seja positiva responda as demais. 

4. Quem ministra as atividades de incentivo à leitura?  

(  ) Professor. Por quê?____________________________________________ 

(  ) Bibliotecário. Por quê?__________________________________________ 

 

5. Quais atividades utilizadas para as práticas de incentivo à leitura? 

(  ) Hora do conto         (  ) Músicas            (  ) Teatro          (  ) Dança          

 (  )Outros. Quais:__________________________________________________ 

 

6. Quais os materiais utilizados nas atividades de incentivo à leitura? 

(  ) Livros                   (  ) Fantoches            (  ) Dedoches    (  ) Filmes  

(  )Outros. Quais?_________________________________________________ 

 

7. Em que local estas atividades são desenvolvidas? 

(  ) Biblioteca da escola. Por quê?____________________________________ 

(  ) Sala de aula. Por quê?__________________________________________ 

 

8. Qual a sua avaliação das atividades desenvolvidas com os alunos? 

(  )Ótimo            (  ) Bom                 (  ) Regular             (  ) Ruim 


