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AS PRÁTICAS DE LEITURA DE TRABALHADORES DA ÁREA 
INDUSTRIAL DA CIDADE DO RIO GRANDE – RS: O CASO DE 

UMA EMPRESA DE ADUBOS E FERTILIZANTES1 
 

 Lílian Maria Dias Jerônimo* 

 

RESUMO 

Este artigo tem como propósito, identificar as práticas de leitura de funcionários 
de uma indústria de fertilizantes do município do Rio Grande - RS. Para este 
pesquisa foi feito um levantamento, no qual foram aplicados 123 questionários a 
trabalhadores desta indústria. Como principais resultados, pode-se constatar que 
a grande maioria dos trabalhadores informou que lê para manter-se informado e 
que diferente do que se pensava a leitura é muito presente no seu cotidiano. 

 

Palavras-chave: Biblioteconomia. Práticas de Leitura. Leituras em empresas. Rio 

Grande. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A leitura é uma prática que amplia conhecimentos, desenvolve habilidades, 

tornando o homem preparado para os desafios do mundo contemporâneo 

(FERREIRA, 2004), ou seja, é essencial para o desenvolvimento das mais 

diversas atividades nas nossas vidas. 

Este artigo aborda as práticas de leituras de industriários da cidade do Rio 

Grande no Rio Grande do Sul, Brasil, cidade em crescente expansão na área 

industrial. Localizada no extremo sul do Brasil, Rio Grande é a cidade mais antiga 

do estado do Rio Grande do Sul, sendo fundada oficialmente em 1737. Segundo 

o Censo do IBGE (2010) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cidade, 
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possui 197.228, no ano de 2000 os indicadores sociais revelaram que o Índice de 

Desenvolvimento Humano do Município (IDH–M) é de 0,781 – 0,799, sendo 

considerado médio. Esse Índice leva em consideração os fatores de 

desenvolvimento do município. 

Rio Grande, é considerada uma cidade histórica pelos prédios e 

monumentos, é também uma cidade portuária, possuindo o maior porto marítimo 

do estado, possuindo um complexo industrial, com diversas indústrias, como de 

fertilizantes e adubos, alimentícias, químicas, um pólo naval, entre outras.  

Dessa forma, entendendo que a leitura é uma importante ferramenta de 

trabalho para os industriários, esse projeto procurou analisar as práticas de 

leituras das pessoas que trabalham na indústria, verificar a frequência da leitura, 

os espaços utilizados, entre outros itens, como se pode ver adiante. 

 

 

2 LEITURA DE TRABALHADORES COMO FOCO DE ESTUDO 

 

         Ferreira (2004), ao abordar a produção científica sobre leitura propõe 

fazermos uma análise sobre os focos de interesse dos pesquisadores em relação 

a essa temática. Ela destaca como focos, pesquisas que abordam: “Como se lê”; 

“Como se forma um leitor”; “Quem é esse leitor”; “Que leitor é esse, o professor 

ou bibliotecário”; O que se lê; e por fim, “Como eram a leitura, o livro e o leitor de 

outros tempos e lugares”. Esses focos na realidade têm o objetivo de entender, 

analisar e discutir sobre determinadas causas dos resultados das pesquisas de 

leitura no Brasil, foi de fundamental importância o estudo da autora para melhor 

compreensão dessa temática. 

 Muito se fala de incentivo ou prática de leitura nas escolas, mas há pouco 

material publicado e/ou pesquisas sobre as práticas de leituras dos trabalhadores. 

Para a execução desta investigação foi realizado um levantamento bibliográfico 

em periódicos da área de Ciência da Informação e educação e em bibliotecas 

digitais de teses e dissertações e poucos trabalhos sobre leituras nas empresas, 

práticas ou hábitos neste ambiente ou com sujeitos que neles trabalham foram 

encontrados. 
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Os trabalhos localizados foram a dissertação de Gaspar (2009) e o relato 

de experiência de Teixeira (2004). No trabalho de Gaspar (2009) foram abordadas 

as práticas de leitura de jovens e adultos em empresas. Essa pesquisa teve como 

finalidade investigar e compreender as práticas de leitura entre jovens e adultos 

trabalhadores. Para o estudo foram utilizados como instrumento de coleta de 

dados questionários para verificar o perfil dos usuários, duas escalas, uma para 

avaliar as atitudes acerca da leitura e a outra para identificar as funções que elas 

atribuem, e por fim foi utilizada uma ficha controle da retirada da biblioteca para 

avaliar a retirada dos livros.  Este estudo foi realizado em três empresas, neste 

trabalho compararam-se informações entre pessoas que trabalham em empresas 

nas quais são desenvolvidos projetos de leitura e com aquelas que não dão apoio 

e suporte para o acesso a leitura. Para isso houve análises qualitativas e 

quantitativas. Pode-se perceber com os resultados deste estudo que os 

trabalhadores valorizam a leitura, mas que são poucos os que têm ligação com a 

mesma. 

Algumas empresas investem em leitura dentro ou fora da empresa. Em seu 

trabalho Gaspar (2009, p.18) salienta que “a oportunidade de leitura no local de 

trabalho é apontada como um dos elementos formadores por excelência, por 

possibilitar o desenvolvimento do pensamento autônomo, dinâmico, interpretativo, 

bem como novas leituras do mundo”. Com esta oportunidade o trabalhador pode 

ter uma formação crítica, opinião própria, e consequentemente o gosto e o hábito 

da leitura, gerando cidadãos leitores, a fim de contribuir para o seu 

desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. 

Larossa (2002) apud Gaspar (2009, p. 27) corrobora com essa afirmação, 

quando diz que considera a “leitura como algo que nos forma (no sentido de 

formar, de-formar, transformar), como algo que nos constitui ou nos põe em 

questão naquilo que somos”. 

Silva (1998), apud Gaspar (2009, p. 35), considera que “ler é uma prática 

social de interação com os signos, podemos dizer então, que a leitura é capaz de 

dar ao leitor vários sentidos ao mesmo texto e tudo isso envolve um processo de 

compreensão ou decodificação das palavras”. 
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Beraquet (2010, p. 37) afirma que “qualquer que seja o nível organizacional 

que as pessoas trabalhem ou administrem, para que as suas atividades sejam 

desempenhadas com eficiência e eficácia de modo que a organização cumpra 

seus objetivos, é fundamental a existência da informação”. Conforme a autora, os 

trabalhadores independentes do cargo que ocupam necessitam de alguma forma, 

buscar determinadas informações, podendo ser para informar ou gerar o 

conhecimento. 

Assim, se torna cada vez mais importante verificar quais são as 

necessidades informacionais desses diferentes públicos e pensar em 

possibilidades de fornecer informações e acesso à leitura. 

 

 

 

2.1 Projetos de incentivo à leitura nas empresas 

 

Existem projetos no Brasil e no Rio Grande do Sul de incentivo à leitura nas 

empresas, das quais podemos destacar as atividades desenvolvidas pelo SESI - 

Serviço Social da Indústria. O SESI é uma entidade que representa as indústrias 

e que tem como propósito desenvolver a qualidade de vida dos trabalhadores e 

de seus dependentes. Esta entidade possui vários projetos na área de educação 

no Rio Grande do Sul, como no resto do país e oferecem cursos, educação de 

jovens e adultos e projetos sociais que contribuem para a educação dos 

trabalhadores, como por exemplo, o projeto “SESI imaginação” que é um espaço 

de leitura no próprio local de trabalho, onde são montadas pequenas estantes 

chamadas de “display” com livros escolhidos pela própria empresa a fim de 

adequar-se ao perfil dos usuários. De acordo com a página institucional do SESI 

(2011), o objetivo deste projeto é fomentar a leitura, a cultura e a informação, já 

que muitos usuários potenciais não vão até a biblioteca, o SESI encontrou um 

meio de contribuir para a qualificação do conhecimento dos trabalhadores. 

Teixeira (2004, p. 209) afirma que o cenário atual demonstra o alto grau de 

decisões que devem ser tomadas como forma de colocar uma empresa em um 

padrão de eficiência e eficácia em suas atividades. Segundo o autor, com a 
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competitividade, hoje as empresas devem estar atentas ao mercado exigente, 

tomando decisões que as tornem mais eficientes.  O projeto “SESI imaginação” 

pode contribuir para que os trabalhadores possam qualificar-se ampliando seus 

conhecimentos tanto na parte profissional quanto pessoal. 

Além deste projeto o SESI RS conta com duas unidades móveis, são 

bibliotecas do SESI, ônibus itinerantes, que possuem acervos de livros, 

periódicos, CD ROM, disponibilizando também ferramentas tecnológicas, como 

computadores e multimídias. 

Para Silva e Silva (2005 p. 4) a função de uma biblioteca ambulante é de 

disponibilizar informações estimulando e mostrando a importância da prática da 

leitura nas comunidades distantes e/ou que não tem bibliotecas em sua forma 

física, como é o caso de muitas empresas que não possuem um acervo, mas que 

aderem aos projetos de incentivo à leitura a fim de contribuir para o conhecimento 

de seus trabalhadores.  

 

Assim, é importante estudar os projetos e práticas que permeiam a leitura 

em diferentes ambientes, e níveis de atuação. Para Blank (2009, p.45), 

 

O hábito da leitura é uma questão de estudo complexa, devido 
aos diversos agentes nela envolvidos. Falar em práticas de leitura 
não é tratar somente da relação conteúdo- leitor, mas de todo o 
processo de desenvolvimento e circulação da informação, até a 
maneira como o leitor em potencial assimilará (ou não) o conteúdo 
transmitido. 
 

 Segundo Blank (2009), a prática de leitura não está relacionada somente 

com o leitor ou com o que ele está lendo, para a autora toda a questão que 

envolve a informação desde o processo de circulação é muito importante, pois o 

hábito de leitura não trata só de falar de uma pessoa e um objeto de informação, 

vai muito mais além. Essa prática pode estar relacionada a vários fatores que vão 

de um hábito, até a compreensão dos fatos. Por isso, percebe-se a necessidade 

de investigação e pesquisa sobre a leitura. 

Segundo Silva (1992), citada por Blank (2009, p.46), 
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 O principal objetivo da pesquisa conduzida em leitura tem sido 
chegar a uma compreensão melhor das suas condições básicas, 
seus correlatos principais e as tendências que se verificam no 
desenvolvimento humano. 

 

Esta afirmativa se torna relevante para este projeto de pesquisa, que tem 

como objetivo averiguar as práticas de leituras, os espaços ou locais de leitura, 

para que se possam planejar serviços que atendam as necessidades e interesses 

dos diferentes públicos. 

 

2.1 O contexto e os sujeitos da pesquisa 

 

A TIMAC Agro Brasil é uma empresa multinacional que pertence ao grupo 

Francês Roullier. A empresa se dedica ao desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de fertilizantes (especiais e comoditados), e produtos de nutrição 

animal e de alta performance. 

De acordo com o site institucional da empresa (TIMAC AGRO BRASIL, 

[2011]), o Grupo Roullier iniciou suas atividades no Brasil em 1997 e se organizou 

sob bandeira Roullier Brasil em 1999, que se consolidou em solo brasileiro 

através de fortes investimentos em estrutura e desenvolvimento industrial e 

comercial. Em 2005, em consequência de seu forte crescimento, o Grupo Roullier 

adquiriu a Profertil, tradicional empresa do ramo de fertilizantes da região 

norte/nordeste do Brasil. 

No final de 2008 o Grupo Roullier reorganizou suas atividades 

agropecuárias em nível global e a Roullier Brasil e Profertil se unificaram sob a 

marca mundial TIMAC AGRO. 

 

A TIMAC AGRO Brasil unidade Rio Grande está localizada no distrito 

industrial da cidade, local onde há maior concentração de indústrias de grande 

porte. A unidade onde foi feita a pesquisa trabalha com adubos e fertilizantes, é a 

maior unidade da empresa no Brasil e tem capacidade de produção 500 mil t/ano 

NPK no grão 8 milhões l/ano de fertilizantes Líquidos. Atualmente a unidade conta 



 
 

7 
 

com aproximadamente 240 funcionários, que trabalham em turnos alternados, a 

empresa conta ainda com aproximadamente 70 pessoas que trabalham em 

diversas empresas e que prestam serviços de forma terceirizada. 

 

 

3 METODOLOGIA  

  

Para a realização desta pesquisa foi realizado um levantamento, cujo 

instrumento de coleta de dados foi o questionário. Este foi aplicado aos 123 

trabalhadores que concordaram em participar da pesquisa.  

 Durante a execução do projeto, foi realizada uma visita à biblioteca do 

SESI, o objetivo era conhecer o espaço e os serviços por ela oferecidos.   

Foi aplicado um pré-teste do questionário a quatro sujeitos da pesquisa, 

com isso foi possível perceber e corrigir algumas falhas do questionário, como, 

por exemplo, o acréscimo de mais opções de respostas.  

 O questionário continha 14 perguntas com múltiplas alternativas nominais, 

e uma questão aberta com espaço para sugestão ou opinião, sem a necessidade 

de que os respondentes se identificassem. A pesquisa não contemplou 

funcionários de empresas terceirizadas, pois segundo a própria empresa sede, os 

mesmos não são caracterizados como trabalhadores industriais, somente prestam 

algum tipo de serviço dentro desta indústria. 

 

 

 

 4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Com a tabulação dos resultados foi possível identificar as práticas de 

leitura dos trabalhadores industriais. Foram respondidos 123 questionários, 97 

(78,9%) eram homens e 26 (21,1%) mulheres, de diversos cargos, como analista, 

assistente, auxiliar, coordenador, diretor, eletricista, encarregado, estagiário, 

gerente, instrumentista, mecânico, operador, projetista, supervisor, técnico em 
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segurança no trabalho e técnico em informática, com idade entre 20 e 63 anos. 

Destes, 61 trabalham em horário de turno2 e 62 pessoas trabalham em horário 

administrativo. 

O primeiro questionamento referente às práticas de leitura era sobre a 

escolaridade por nível de ensino dos trabalhadores industriais. Verificou-se que a 

maioria possui ensino médio completo e graduação incompleta, conforme se pode 

ver na tabela 1.  

 

 

Tabela 1: Escolaridade dos trabalhadores (por nível de ensino)                                                

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Fundamental incompleto 4 3,2 

Fundamental completo 6 4,9 

Médio incompleto 18 14,6 

Médio completo 45 36,6 

Graduação incompleta 28 22,8 

Graduação completa 9 7,3  

Pós Graduação 6 4,9 

Não responderam 7 5,7 

Total      123    100 

           Fonte: Autora 

 

Hoje com a competitividade no mercado de trabalho, é fundamental que 

haja pessoas cada vez mais qualificadas e preparadas para o trabalho em 

diferentes áreas de atuação. No livro retratos de leitura no Brasil, de Amorin 

(2008), o autor confirma que há evidências que do total de leitores no país, a 

grande maioria tem grau de escolaridade de ensino médio e pertence à classe 

média, levando em consideração que esta indústria possui algumas pessoas com 

idade avançada e que há alguns cargos na empresa que não há necessariamente 

                                                           
2
 Compreende em revezamentos contínuos, com alterações semanais nos horários de trabalho, nesta empresa 

é subdividido em três escalas (Das 07h40min. às 16h; 16h às 11h40min e das 11h40min às 07h40min). 

Diferenciando-se do horário administrativo que compreende das 07h40min (Com horário de 1h para almoço 

e descanso) 17h30min. 
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estudo para exercê-los, ainda assim percebe-se que os trabalhadores estão se 

aperfeiçoando. A questão seguinte reportava-se a prática da leitura, 74 pessoas 

que correspondem a 60,2% responderam que costumam ler e 49 (39,8%) afirmam 

que não costumam ler.   

Diferente do que se tinha como hipótese, a grande maioria dos industriários 

afirmou que costuma ler. Podemos deduzir que a leitura está presente no 

cotidiano da maioria. Quando indagados sobre o porquê não liam, muitos não 

responderam e alguns afirmaram que não liam por não terem interesse, falta de 

tempo, por não gostarem, por não terem hábito, não terem paciência e pelo fato 

da leitura lhes dar sono. São muitos os fatores que podem influenciar na prática 

da leitura, isso está relacionado com cada pessoa, nesses casos é difícil haver 

mudanças, mas ainda assim pode ser realizada alguma atividade de incentivo a 

leitura. Não podemos dizer que não temos paciência para todo tipo de leitura ou 

que a mesma sempre cause sono. Acredita-se que se o indivíduo tiver contato 

com uma leitura prazerosa, que atenda seu interesse, por exemplo, um livro de 

humor ou piada, a pessoa possa vir a se estimular. Isso vai depender muito do 

tipo de material que ela irá ler, e por isso é importante ter profissionais que 

possam conhecer os diferentes materiais e leitores a fim de que seja oferecido 

algum assunto do seu interesse, algo que os faça se prenderem-se ao material. 

Como podemos perceber a Tabela 2, refere-se aos tipos de materiais lidos com 

frequência, essa pergunta era de múltipla escolha e entre as opções mais 

assinaladas foram as revistas e os jornais, com 74 respostas (31,5%), se tinha 

como hipótese que a grande maioria dos pesquisados lessem materiais 

relacionados ao trabalho e como podemos verificar na tabela abaixo, os materiais 

relacionados ao trabalho aparecem em terceiro lugar. Diferente do resultado da 

pesquisa realizado por Blank (2009), que foram realizadas com adolescentes e 

que afirmaram que utilizam mais a internet, os jornais e revistas, foram os 

materiais mais citados. Chama a atenção que o material impresso sobrepõe ao 

material digital, durante a execução do questionário foi colocado junto como 

opções revistas e jornais, após a realização da pesquisa, verificou-se que deveria 

ter separado essas duas opções, pois se acredita que o material mais lido é o 

jornal e não a revista, pelo fator da idade dos colaboradores e por ser a grande 
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maioria homens, além do baixo custo e a variedade e diversificação de assuntos 

do conteúdo do jornal, acredita-se que este deve ter sido o material mais lido. 

Como podemos verificar na tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Tipos de materiais                                            

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Revistas e jornais 74 31,5 

Internet 55 23,4 

Materiais trabalho 46 19,6 

Livros 

 

33 14 

 

Religiosos 11 4,7 

Nada 14 6 

Outros 2 0,8 

Total    235 100 

           Fonte: Autora                                                                            

 

 

Quando indagados sobre o motivo de leitura, verificou-se que mais de 50% 

dos trabalhadores leem para manterem-se informados. Com estes resultados 

podemos tornar afirmativa a questão anterior, que constatou que os trabalhadores 

lêem materiais de caráter informativo, que são aqueles que procuram buscar a 

informação sobre fatos ou notícias, com ou sem objetivo de se obter conhecimento. 

     A busca por informação na área de atuação aparece logo abaixo, com 

quase 27% no número de respostas, hábito com quase 13% e outros, como, 

diversão, estudo, gosto, interesse, religioso e por prazer em ler, esses totalizaram 

quase 6%, como se pode ver na tabela 3 na página seguinte.                                                                                                                                          
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Tabela 3: Motivo de leitura 

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Manter informado 92 55,1 

Informação na área atuação 45 26,9 

Hábito 21 12,6 

Outros 9 5,4 

Total 167 100 

                 Fonte: Autora 

 

Quanto à frequência de leitura dos industriários, verificou-se que a maioria 

possui o hábito regular de leitura, pois quase 70% afirmaram que leem mais de 

uma vez por semana, como se observa na tabela 4. Acreditava-se que eles não 

tinham esse hábito pelo fato de possuírem uma jornada de trabalho exaustiva, e 

com essa pesquisa pode-se verificar o contrário. 

 

Tabela 4: Frequência de leitura (por semana) 

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Mais de 1 (uma vez) 85 69,1 

1 (uma vez) 15 12,2 

Menos 1 (uma) 14 11,4 

Não respondeu 9 7,3 

Total 123 100 

            Fonte: Autora 
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Dos motivos da falta de leitura, foram mais citados a falta de tempo com 

51,6% e a preguiça com 32%, como se pode ver na Tabela 5. Pressupõe-se que 

os trabalhadores acreditam que poderiam ler mais se tivessem mais tempo, pois a 

grande maioria afirma que tem a prática da leitura, já o motivo da preguiça. Talvez 

seja, porque existem outras formas de lazer e diversão, na própria empresa existe 

disponível para os industriários, uma sala de jogos e também uma televisão, fator 

este que pode influenciar o desinteresse e/ou preguiça pela leitura. Já Amorin 

(2008), afirma que as dificuldades de leitura configuram um quadro de má 

formação das habilidades necessárias à leitura. Como podemos verificar na 

tabela 5. 

 

Tabela 5: Motivos da falta de leitura 

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Tempo 63 51,6 

Preguiça 39 32 

Biblioteca no trabalho 6 4,9 

Livros caros 6 4,9 

Projeto de leitura no trabalho 4 3,3 

Não respondera 4 3,3 

Total 122 100 

                  Fonte: Autora 

 

Ao serem questionados sobre se consideravam a leitura importante para a 

sua vida pessoal, profissional ou as duas, 7 pessoas não responderam, 13 

acreditavam que a leitura é importante profissionalmente e 12 pessoas disseram 

que é para sua vida pessoal e 91 pessoas que totalizam mais de 70% afirmam 

que a leitura é importante tanto para a vida pessoal quanto profissional, como 

apontado na tabela 6. Percebemos que muitos sabem da importância da leitura, 

embora afirmem não ter muito tempo para tal atividade. 
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Em relação aos espaços destinados a leitura, podemos observar na tabela 

6 que a maioria elegeu três lugares: 

 

Tabela 6: Espaços de leitura 

Tipo informações Nº de Respostas % de Respostas 

Casa 98 55,7 

Trabalho 52 29,5 

Ônibus 14 8 

Biblioteca 6 3,4 

Outros 6 3,4 

Total 176 100 

                     Fonte: Autora 

 

A questão acima era de múltipla escolha, mais de 70% afirmam que fazem 

algum tipo de leitura em suas casas, ou seja, grande parte dos trabalhadores 

afirmou isso, embora tivessem dito que não teriam tempo.  

Nem todos possuem o mesmo hábito no trabalho, já que alguns exercem 

funções que não permitam um tempo para algum tipo de leitura, já os que leem no 

trabalho são 29,5% devem aproveitar o tempo de intervalo para suas leituras ou 

de repente seja porque tenham acesso a algum tipo de suporte digital como, por 

exemplo, a internet.  

Segundo Silva, citado por Gaspar (2009, p.47), “a biblioteca é um espaço 

importante para a educação continuada do adulto, porém nela devem ser 

incentivadas e desenvolvidas práticas de leituras que permitam encontros do leitor 

consigo mesmo e com os outros”.  

A realidade mostra que são poucas as pessoas que utilizam a biblioteca 

como espaço de leitura, alguns desses usuários que utilizam são estagiários que 

ainda estudam em escolas técnicas ou universidades e que de alguma forma 

utilizam este local para seus estudos. A pouca utilização da biblioteca pode estar 
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relacionada há inexistência de uma biblioteca ou algum projeto de leitura dentro 

da empresa, fator esse que pode influenciar consideravelmente na sua utilização, 

seria fundamental que existisse uma biblioteca ou algum projeto no local de 

trabalho. 

A questão seguinte indagava sobre a participação dos trabalhadores em 

algum projeto de leitura, 112 (91,1%) afirmaram que nunca participaram de 

projetos, 11 (8,9%) das pessoas disseram que sim, Podemos deduzir que não 

houve recentemente algum tipo de projeto de incentivo à leitura dentro desta 

empresa e o SESI como entidade responsável pela indústria já poderia ter feito 

algum projeto, já que esta entidade oferece recursos e projetos sociais, a fim de 

contribuir para a educação do trabalhador, existindo diversos projetos de incentivo 

à leitura, mas que nesta empresa nunca foram executados. 

Foi perguntado aos colaboradores se conheciam a biblioteca do SESI, já 

que essa está diretamente ligada à indústria e também disponível para todos os 

industriários. Porém, 74% dos trabalhadores disseram que não conhecem a 

biblioteca do SESI, somente 26% afirmaram que conhecem sim. 

Sobre a utilização dos serviços oferecidos pela biblioteca SESI constatou-

se que 105 (85,4%) das pessoas não conhecem e que somente 18 (14,6%) 

conhecem os serviços. Torna-se interessante salientar que o complexo industrial 

da cidade do Rio Grande fica distante do centro, local onde está situada a 

biblioteca do SESI, além disso, os horários em que biblioteca funciona não são 

muito acessíveis para todos os trabalhadores. 

Por fim, a última pergunta do questionário era sobre a utilização dos 

serviços prestados pela biblioteca do SESI, 101 (82,1%) relataram que não, que 

nunca utilizaram os serviços oferecidos pela biblioteca, apenas 22 (17,9%) 

afirmam que sim. Fato curioso foi que algumas pessoas se equivocaram, pois foi 

possível perceber que quatro pessoas afirmaram que não conheciam os serviços 

que a biblioteca oferece, mas que já utilizaram algum tipo de serviço da biblioteca, 

talvez seja por que essas pessoas não conheçam todos os serviços desta 

biblioteca, mas que alguma vez já tenham utilizado este acervo por algum motivo, 

ou então houve algum erro e/ou desentendimento por parte dos respondentes, já 

que nem todos têm a consciência da importância desse tipo de pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilitou verificar as práticas de leitura dos trabalhadores 

industriais de uma empresa de adubos e fertilizantes do município do Rio Grande. 

Acredito que foi possível alcançar o objetivo geral que era averiguar as práticas 

de leitura dos trabalhadores industriais no município e sua relação com os 

espaços de leitura disponíveis na cidade. Com base na pesquisa realizada com 

trabalhadores industriais, foi possível perceber que os trabalhadores têm a prática 

da leitura presente em seu cotidiano. Percebeu-se que a leitura de caráter 

informativa é a mais executada.  

 Em relação aos espaços institucionalizados de leitura, verificou-se que a 

grande maioria desconhece a biblioteca do SESI e seus serviços, na qual todos 

os trabalhadores têm o direito de usufruir de seus serviços. Também constatou-se 

que nunca houve, por parte da empresa ou algum órgão responsável, algum tipo 

de projeto de incentivo à leitura. 

Além dos espaços de jogos e TV que já existiam, a indústria poderia contar 

com uma biblioteca - um acervo contendo diversos tipos de assuntos e materiais, 

assuntos estes não só relacionados ao trabalho, mas que configurassem um 

ambiente de lazer e pesquisas, onde os trabalhadores teriam o prazer pela leitura 

e Também o prazer em desenvolverem o hábito da leitura. 

Seria de fundamental importância que houvesse não só na teoria, mas na 

prática, atividades de incentivo à leitura para esse público por parte dos órgãos 

competentes. Acredita-se que também seria necessário que houvesse uma 

divulgação da biblioteca do SESI e dos serviços oferecidos pela mesma, não só 

nesta indústria onde foi realizada essa pesquisa, mas também em todas as 

indústrias da cidade, para que possíveis usuários possam usufruir os serviços que 

ela oferece e assim conseguir tornar a biblioteca um local de leitura ou pesquisas, 

tendo em vista que essa pesquisa mostra que, de acordo com os respondentes, é 

pouco frequentada.  
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 Também, seria interessante que a própria empresa percebesse a 

importância da existência de uma biblioteca ou um local de leitura dentro desta 

indústria, para que os funcionários pudessem enriquecer seus conhecimentos, 

junto com um profissional bibliotecário, um profissional da informação competente 

para atuar em centros informacionais. A biblioteconomia não se restringe somente 

ao universo das bibliotecas escolares ou universitárias, mas a todo meio que 

esteja relacionado a centros informacionais. 

Espera-se que a realização desta pesquisa contribua de alguma forma para 

subsidiar projetos para a formação de novos leitores, no intuito que cada vez mais 

pessoas estejam cientes da importância dos projetos de leituras nas empresas. 

Contribuindo de alguma forma para a profissão e qualificação dos trabalhadores. 
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The aim of this article is identifying the reading practices of employees from an 
fertilizers industry located in Rio Grande city (RS). For this research it was applied 
123 questionnaires to the industry employees. The results indicated that the major 
part the workers read to keep up to date and different of the expected the reading 
is very present in your life. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 

Pesquisa sobre as práticas de leituras dos trabalhadores industriais 

Pedimos sua atenção para preenchimento desse questionário, que tem por objetivo saber mais 

sobre as práticas de leitura em relação aos trabalhadores industriais. 

Observação: Esses questionários são anônimos, ou seja, não é preciso você se identificar. 

Sexo: (   ) Masculino   (    )Feminino                       Idade: _____________   Cargo ____________ 

1. Qual sua escolaridade (por nível de ensino)? 
(  ) Fundamental incompleto         (  ) Fundamental completo    (  ) Médio incompleto                   
(  ) Médio completo(  ) graduação incompleto             (  )graduação completo     (  ) Pós – 
graduação 
 

2.  Trabalhas em qual horário? 
(   ) turno                   (   ) ADM (administrativo) 

 

3.   você costuma ler? 
(   ) Sim      (   )Não 

4. Se Não costuma, por favor, 
justifique_____________________________________________________. 

 

5. O que você Lê? 
              (   ) revistas, jornais    (   )  livros   (   ) assuntos em geral, mas somente pela internet  (   ) 

materiais ou assuntos relacionados  

http://www.br.timacagro.com/index.php?id=nc
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             ao trabalho  (   ) materiais religiosos (   ) Outro. Qual? _______________________         (   )  

Nada – nenhum 

 

 

6. Por qual finalidade você  lê? 
(   )Para manter-se informado    (   ) para buscar informação na área de atuação   (  ) hábito 

              (   ) outro qual?__________________ 

 

7. Com que frequência você lê? 
              (   ) Mais de 1 (uma) vez por semana   (  )  1 (uma) vez por semana           

               (   ) Menos de 1 (uma) vez por semana    

 

8. Você leria mais se: 
(    ) se os livros fossem mais baratos  (    ) Se não tivesse preguiça           (  ) tivesse mais 

tempo   (  ) se tivesse um biblioteca no local de trabalho   (  ) se tivesse algum projeto de 

leitura no local de trabalho   Outro. Qual?______________________ 

 

9.  Considera a leitura importante para sua vida? 
(   ) pessoal     (    ) profissional        (   ) os dois     (  ) Nenhuma das alternativas anteriores. 

Justifique__________________ 

                

10. Quais são os espaços de leitura que você utiliza? 
            (   ) casa  (  ) trabalho      (  ) biblioteca (  ) no ônibus   (  ) Outro. Qual?        

___________________          

 

11. Você já participou ou participa de algum projeto de leitura? 
            (   ) sim    (   ) não 

 

12. Você conhece a biblioteca do SESI? 
            (   )Sim  (   ) Não   

 

13. E conhece os serviços oferecidos por esta biblioteca? 
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               (  ) sim                     (  ) Não         

 

14. Alguma vez, já utilizou os serviços prestados por esta biblioteca? 
(   ) Sim (   ) Não, Porque? Justifique_____________________________________ 

 

Espaço para sugestões ou opiniões 

 

 

 

 

                                                                                                                                Agradeço sua atenção! 

                                                                                                              Lilian Dias 

 

 


