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RESUMO

O interesse pelo desenvolvimento da pesquisa surgiu a partir do contato com
pesquisas nacionais e internacionais veiculadas pela mídia sobre os hábitos de
leitura dos brasileiros, da análise de inúmeras avaliações na área de leitura, no
Brasil e no mundo, e dos resultados obtidos pelo município de Franca/SP. Nesse
sentido, o objetivo do trabalho é analisar as políticas públicas e as ações sociais de
incentivo à leitura como instrumentos para letramento e desenvolvimento local em
Franca/SP. Para a consecução do objetivo do trabalho consideramos alguns
objetivos específicos: correlacionar os hábitos de leitura com a questão do
desenvolvimento local; discutir diferentes concepções de alfabetização e letramento,
intrínsecas ao conceito de leitura; conhecer políticas públicas e ações sociais de
incentivo à leitura do Brasil e do mundo; identificar as políticas públicas e ações
sociais existentes no município de Franca/SP; relacionar locais como bibliotecas,
salas de leituras, livrarias, entre outros e estabelecer uma discussão sobre a
relevância de hábitos de letramento na sociedade. Os fundamentos teóricos, no que
se refere à relevância da habilidade de leitura como fator de inclusão social,
econômica e cultural e políticas públicas de incentivo à leitura foram consolidados
em Magda Soares, Angela Kleiman, Paulo Freire, Regina Zilberman, Ladislaw
Dowbor, Celso Furtado, Júlio Groppa Aquino, Roger Chartier, Anne-Marie Chartier,
entre outros. A metodologia que norteou a pesquisa subdividiu-se em abordagem
bibliográfica com os principais princípios teóricos e exemplos de políticas e ações
implementadas em diversos locais. Em seguida aplicamos questionários aos
estudantes da educação básica, do ensino médio e do ensino superior, professores,
gestores educacionais e entrevistas com bibliotecários além de outras pessoas da
comunidade. Utilizamos o método qualitativo no qual são considerados valores,
crenças, vivências e ideologias nas perspectivas da análise do conteúdo (Bardin).
Embora não haja conclusões definitivas sobre a investigação realizada, constatamos
que as habilidades de leitura têm reflexos no letramento do sujeito e,
consequentemente, no desenvolvimento local. Além disso, percebemos no decorrer
do desenvolvimento da pesquisa que, embora a leitura seja um bem cultural, a
construção de sua habilidade parece estar circunscrita ao contexto escolar e se
desenvolve, não raro, em âmbito de didatização e não como instrumento de
formação de um leitor autônomo. Outra percepção, por meio de análise do contexto
no qual a pesquisa esteve inserida, foi a existência de ações sociais de incentivo à
leitura e a carência de políticas públicas educacionais e culturais no âmbito
municipal.

Palavras-chave: desenvolvimento regional e local; leitura; alfabetização e
letramento, políticas públicas; ações sociais.

ABSTRACT

The interest in developing this research has emerged from the contact with both
national and international surveys on the reading habits of the Brazilian people
covered by the media, from the analysis of innumerable educational evaluations, in
Brazil and all over the world, and from their results in the city of Franca, SP.
Therefore, the aim of this work is to analyze the public policies and social actions to
encourage reading as a tool to writing and local development in Franca, SP. In order
to reach the aim of this work, the following specific objectives have been established:
to correlate reading habits with the subject of local development, to discuss different
issues about the concepts of literacy and writing, inherent in the concept of reading;
to discuss some public policies and social actions which encourage reading in Brazil
and in the world; to identify the public policies which exist in the city of Franca, SP;
list places such as libraries, reading rooms, bookshops, and so on, and to set up a
discussion on the relevance of writing habits in our society. The theoretical
background, which refers to the relevance of the reading ability as a social, economic
and cultural inclusion factor, and public policies of encouragement of reading were
consolidated, among others, in Magda Soares, Angela Kleiman, Paulo Freire, Regina
Zilberman, Ladislaw Dowbor, Celso Furtado, Júlio Groppa Aquino, Roger Chartier
and Anne-Marie Chartier. The methodology which supported the research was
divided into a bibliography approach with the main theoretical principles and a
presentation of public policies and social actions in several sites. Afterwards,
questionnaires were applied to elementary school students, to secondary school and
university students, to teachers, school directors as well as interviews with librarians
besides other members of the community. The qualitative method, in which values,
beliefs, experiences and ideologies are considered, has been used in the
perspectives on content analysis (Bardin). Although definite conclusions on this
investigation have not been reached, we have found that a person‟s reading abilities
influence his/her writing, and, consequently, the local development. Besides, during
the development of the research, we observed that although reading is a cultural
asset, the building of its ability seems to be restricted to the educational setting and it
develops, rarely, around a teaching context, and not as a tool to form an autonomous
reader. Another finding, through the analysis of the context in which the research was
inserted, was the existence of social actions of encouragement of reading and the
lack of public educational and cultural policies in the city.

Key Words: regional and local development; reading; literacy and writing; public
policies; social actions.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Aspectos gerais da Política pública .......................................................... 25
Quadro 2 Estrutura do Plano Nacional do Livro e Leitura. ....................................... 38
Quadro 3 Questionários para alunos. ....................................................................... 53
Quadro 4 Questionários para professoras................................................................ 61
Quadro 5 Questionários para leitores I ..................................................................... 73
Quadro 6 Bibliotecas em terminais de ônibus, trens e metrôs ................................. 80
Quadro 7 Questionários para leitores II .................................................................... 89

LISTA DE SIGLAS, ACRÔNIMOS E ABREVIAÇÕES

ABL: Associação de Leitura do Brasil.
ABRINQ: Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos.
AFL: Academia Francana de Letras.
ANEB: Avaliação Nacional da Educação Básica.
ANRESC: Avaliação do Rendimento Escolar.
CASA: Centro de Atendimento Socio-educativo ao Adolescente.
CDP: Centro de Detenção Provisória.
COLE: Congresso de Leitura do Brasil.
ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio.
FEAC: Fundação Esporte, Arte e Cultura.
FLIP: Festa Literária Internacional de Paraty.
FUVEST: Fundação Universitária para o Vestibular.
GCN: Grupo Corrêa Neves de Comunicação.
IDEB: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
INAF: Indicador de Alfabetismo Funcional.
MS: Mato Grosso do Sul.
OCDE: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
ONG: Organização Não Governamental.
ONU: Organização das Nações Unidas.
OSCIP: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.
PISA: Programa Internacional de Avaliação de Alunos.
PNLL: Plano Nacional do Livro e Leitura.
PNUD: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
PR: Paraná.
PRONAC: Programa Nacional de Apoio à Cultura.
RN: Rio Grande do Norte.
RO: Rondônia.
SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica.
SARESP: Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo.
SUS: Sistema Único de Saúde.
UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
UNESP: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.
UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 15
1

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS ...................... 20

1.1

A
DIFERENÇA
ENTRE
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
E
DESENVOLVIMENTO.............................................................................. 20

1.2

ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA PÚBLICA ........................................ 24

1.3

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO .................................... 26

2

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS PARA LEITURA
................................................................................................................. 29

2.1

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS ................................ 29

2.2

A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À LEITURA................................... 32

2.3

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA
NO ÂMBITO INTERNACIONAL ............................................................... 34

2.4

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA
NO ÂMBITO NACIONAL .......................................................................... 36

2.5

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA
NO ÂMBITO MUNICIPAL ......................................................................... 42

2.5.1

Caderno Nossas Letras ............................................................................ 44

2.5.2

Grupo Educacional Veredas ..................................................................... 45

2.5.3

Projeto Jornal na Escola ........................................................................... 46

2.5.4

Feira do Escritor Francano ....................................................................... 47

2.5.5

Pão e Poesia ............................................................................................ 48

2.5.6

Árvore Peregrina ...................................................................................... 48

2.5.7

Programa Leitura para Todos ................................................................... 49

3

A FORMAÇÃO DO LEITOR ............................................................. 51

3.1

DIDATIZAÇÃO DA LEITURA ................................................................... 55

3.2

O TRABALHO DOS PROFESSORES ..................................................... 58

3.3

BIBLIOTECAS ESCOLARES ................................................................... 65

3.4

O CINEMA E O LEITOR ........................................................................... 66

3.4.1

O nome da rosa ........................................................................................ 66

3.4.2

Um sonho de liberdade ............................................................................ 67

3.4.3

O carteiro e o poeta .................................................................................. 67

3.4.4

Escritores da liberdade ............................................................................. 68

3.4.5

O leitor ...................................................................................................... 68

3.4.6

Balzac e a costureirinha chinesa .............................................................. 69

3.4.7

Minhas tardes com Marguerite ................................................................. 69

3.5

HISTÓRIAS DE LEITORES ..................................................................... 70

4

A LEITURA E SEUS ESPAÇOS ..................................................... 74

4.1

BIBLIOTECAS .......................................................................................... 75

4.2

ESPAÇOS DE LEITURA EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS .......................... 78

4.3

ESPAÇOS DE LEITURA EM PONTOS DE ÔNIBUS, TRENS E METRÔ 79

4.4

ESPAÇOS DE LEITURA EM HOSPITAIS ................................................ 81

4.5

ESPAÇOS DE LEITURA EM CASAS DE DETENÇÃO E DE
INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES ...................................................... 82

4.6

BIBLIOTECAS ITINERANTES ................................................................. 83

4.7

BANCAS DE JORNAL E REVISTA .......................................................... 84

4.8

LIVRARIAS ............................................................................................... 85

4.9

SEBOS ..................................................................................................... 86

4.10

ESPAÇO VIRTUAL .................................................................................. 87

5

LEITURA E LETRAMENTO – DIVERSOS OLHARES,
MUITOS CAMINHOS ......................................................................... 90

5.1

LEITURA E LITERATURA ........................................................................ 92

5.2

LEITURA COMO PRAZER E FRUIÇÃO .................................................. 93

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 96
REFERÊNCIAS .................................................................................................... 99
APÊNDICES.........................................................................................................105
ANEXOS................................................................................................................155

15

INTRODUÇÃO

O contexto atual da sociedade brasileira revela que, apesar dos
inúmeros avanços sociais como redução das desigualdades de renda, redução da
mortalidade infantil e universalização das matrículas escolares na educação infantil e
fundamental,

a

população

apresenta

déficit

em

questões

educacionais,

especificamente, nas práticas de leitura que são fundamentais para a aquisição
tanto dos conhecimentos escolares como de outros saberes significativos para a
vida.
A partir de tal constatação governos e sociedade agem com a intenção
de modificar essa situação complexa e desafiadora. Gestores públicos propõem
avaliações a fim de verificar deficiências na aprendizagem e apresentar soluções
possíveis. Embora essas avaliações sejam diferentes entre si, têm como objetivo
comum a verificação das habilidades em relação ao ato de ler.
No âmbito internacional, o Programa Internacional de Avaliação de
Alunos – PISA – reforça a tese da proporção direta entre desigualdade educacional
e desigualdade social de um país. Essa avaliação trienal é realizada pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com a
participação de estudantes de 15 anos de idade, de vários países do mundo, em
habilidades de leitura e conhecimentos de Matemática e Ciências. A última edição
do PISA, em 2009, na qual o Brasil ocupou o 53º lugar em universo de 65 países,
teve ênfase no exame de leitura e revelou que a soma de alunos que não são
capazes de compreender um texto relativamente simples e de jovens que se
encontram fora da escola é de 59,4% (O PISA..., 2011, p.76-80).
No âmbito federal, com o objetivo de elaborar diagnóstico do sistema
educacional brasileiro, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com
periodicidade bienal, é composto por Avaliação Nacional da Educação Básica
(ANEB) e Prova Brasil ou Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc). O
resultado desse sistema é utilizado no cálculo do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB que, a cada três anos, avalia a aprovação e média de
desempenho dos estudantes brasileiros em Língua Portuguesa e Matemática. O
IDEB tem como meta a nota 6,0 (em escala de 0 a 10) até o ano de 2021 para o
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ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Em 2011, o índice do Brasil foi de 4.6, o do
Estado de São Paulo 5.5 e do município de Franca, 6.0 (BRASIL, 2012 (c), online).
O ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – contempla, entre cinco
competências a serem avaliadas, o domínio da Língua Portuguesa e o domínio das
linguagens específicas nas áreas de Matemática, Artes e Ciências.
Além das avaliações citadas, a pesquisa Indicador de Alfabetismo
Funcional (INAF, 2012, online), realizada no ano de 2009, pelo Instituto Paulo
Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa (INSTITUTO PAULO
MONTENEGRO, 2011, online), avaliou o nível de alfabetização funcional da
população entre 15 a 64 anos no Brasil, quanto às habilidades de leitura e escrita. O
resultado da pesquisa apurou que apenas 25% da população atingiu a alfabetização
plena que possibilita a compreensão e a interpretação de signos linguísticos.
Como exemplo de avaliação estadual, há o Sistema de Avaliação do
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP – que avalia os alunos do
3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3ª ano do Ensino Médio,
anualmente, com a participação de todas as escolas da rede pública estadual. O
SARESP, além da avaliação do aprendizado mínimo dos alunos nas áreas de
conhecimento de cada etapa da escolarização, aplica questionários a pais, alunos,
professores e gestores de ensino com a finalidade de monitorar as políticas públicas
de educação.
Considerando os dados dessas avaliações, a despeito das críticas
feitas por profissionais da área da educação quanto à fidedignidade de seus
resultados, fica clara a urgência do investimento em políticas públicas e ações
sociais de incentivo à formação de leitores no país. Uma sociedade que lê mal ou
mal lê está alijada do exercício integral da cidadania.
Atentas a essa realidade, algumas instituições privadas e do terceiro
setor solidarizam-se com ações de fomento à leitura por meio de criação ou custeio
de projetos de leitura, de bibliotecas, concessão de bolsas de estudo, doações de
livros, promoção de feiras de livros e festas literárias, entre outras atividades. Além
do domínio do código da leitura e da escrita, o exercício integral da cidadania inclui
letramento, aqui entendido como leitura da palavra, do entorno e transformação
social.
Em âmbito municipal, Franca, no ano de 2011, atingiu a meta do IDEB
prevista para 2021 (6,0). Ainda assim, a melhoria da qualidade da educação como
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fator propulsor do desenvolvimento local não se confirma. Recorremos a máximas
do senso comum que ensejaram inúmeras notas em jornais da cidade e que
contribuem para melhor entendimento da relação entre os habitantes da cidade e o
nível de letramento:
-“Em Franca, livrarias não são bom negócio”.
-“A população de Franca não tem poder aquisitivo para assistir a peças
de teatro”.
-“Franca só tem público pagante para shows de música sertaneja”.
-“Nas salas de cinema de Franca, só são exibidos filmes dublados”.
Em uma cidade com duas Universidades, um Centro Universitário,
além de outras Faculdades com cursos de projeção nacional, causa estranheza que
haja apenas três livrarias de pequeno porte, uma delas com acervo específico para a
área jurídica e as outras duas com maior volume de vendas de livros best sellers, de
autoajuda e de literatura dirigida ao público infantil.
Diante do contexto apresentado, o objetivo geral da pesquisa foi
analisar as políticas públicas e as ações sociais de incentivo à leitura como
instrumentos para letramento e desenvolvimento local em Franca/SP. Os objetivos
específicos foram: correlacionar os hábitos de leitura com a questão do
desenvolvimento local; discutir diferentes concepções de alfabetização e letramento,
intrínsecas ao conceito de leitura; conhecer políticas públicas e ações sociais de
incentivo à leitura do Brasil e do mundo; identificar as políticas públicas e ações
sociais existentes no município de Franca/SP e relacionar locais como bibliotecas,
salas de leituras, livrarias, entre outros e estabelecer uma discussão sobre a
relevância de hábitos de letramento na sociedade.
Essa pesquisa mostrou-se relevante na medida em que investigou a
implantação de programas governamentais e ações sociais de incentivo à leitura e
contribuiu com subsídios teóricos e práticos para a reflexão sobre o tema e para a
implementação de políticas públicas com reflexos na ordem política, social, cultural e
econômica do município.
A investigação foi permeada por abordagem bibliográfica, que
estabeleceu os principais conceitos necessários à análise de dados da investigação
por meio do método qualitativo.
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No capítulo primeiro, abordamos o tema das políticas públicas e sua
relação com desenvolvimento, por meio da apresentação de conceitos de
crescimento econômico, desenvolvimento, desenvolvimento local e política pública.
No capítulo segundo, tratamos das políticas públicas e ações sociais
de incentivo à leitura, a partir de teorização sobre o ato de ler e de discussões sobre
a democratização do acesso à leitura, com exemplos nos âmbitos internacional,
nacional e local. Identificamos os procedimentos metodológicos – a opção pela
pesquisa exploratória de abordagem qualitativa – e as técnicas de pesquisa de
campo que permitiram as análises de conteúdo apresentadas no desenvolvimento
do trabalho:
- dezenove entrevistas estruturadas realizadas em Franca/SP com:
dois representantes de autoridades públicas municipais, quatro bibliotecários, duas
proprietárias de livrarias, um proprietário de sebo, uma proprietária de banca de
jornal e revista, três pessoas da comunidade ligadas a projetos e ações sociais, uma
professora e uma coordenadora pedagógica de escola privada, quatro profissionais
de escolas públicas no período de julho a dezembro de 2012 na cidade de
Franca/SP. Efetuamos, ainda, uma entrevista não estruturada com pessoa ligada a
ações sociais de incentivo à leitura, com perguntas abertas que foram respondidas
dentro de conversação informal por sugestão da entrevistada, a qual preparara
tópicos para discutir o tema;
- 27 questionários para: dez alunos da educação básica – do 1º ao 9º
ano –, cinco alunos do ensino médio, cinco alunos do ensino superior, cinco
professoras, um diretor e um professor-coordenador de escolas públicas no período
de agosto a novembro de 2012 na cidade de Franca/SP.
- sete questionários enviados, via correio eletrônico, para duas
professoras do Curso de Letras e para cinco pessoas de diversas profissões,
reconhecidas pelo hábito da leitura, – dois leitores de Franca e três leitores de outros
locais do Brasil no mês de dezembro.
- consulta por telefone com 45 creches e centros de convivência infantil
e com dezesseis instituições que atendem: pessoas com deficiência visual, idosos,
dependentes químicos, adolescentes que cumprem penas socioeducativas e
detentos.
A pesquisa de campo considerou questões relacionadas a valores e
vivências com o propósito de identificar políticas públicas e ações sociais que
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contribuem para a formação de leitores na cidade e realizar correlação do objeto de
estudo com letramento e desenvolvimento local.
No capítulo terceiro, analisamos a formação do leitor, a didatização da
leitura e o trabalho desenvolvido pelos professores nesse âmbito.
No capítulo quarto, apresentamos os espaços de leitura, desde
bibliotecas, salas de leitura, bibliotecas em ônibus, em estações de metrôs, em
hospitais e instituições como creches e centros de convivência do Brasil, a espaços
virtuais.
No capítulo quinto, destacamos o letramento e a leitura como fatores
de inclusão social e como fonte de prazer e fruição, respectivamente.
Nas Considerações Finais, ressaltamos a validade da pesquisa na
inspiração de políticas públicas e ações sociais para a formação de leitores,
independentemente do caráter dinâmico e inconcluso do tema, uma vez que, tanto a
palavra quanto a realidade social são dinâmicas.
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1

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS

Se queres ser universal, canta a tua aldeia.
Frase atribuída a Leon Tolstói

Ao

discorrer

sobre

conceitos

de

crescimento

econômico

e

desenvolvimento, temos em vista o desenvolvimento local como recorte privilegiado.
E, para que ele se concretize, destacamos a relevância da educação e, por
conseguinte do acesso à escola e à leitura.
A sociedade é repleta de signos e símbolos. Para alguém com
dificuldades em leitura a interpretação de símbolos, o estabelecimento de relações
com o universo escrito, o acesso ao emprego, à informação, à fruição de bens
culturais parecem intransponíveis:
[...] saber ler e escrever, utilizar a leitura e a escrita nas diferentes situações
do cotidiano continuam sendo necessidades inquestionáveis tanto para o
exercício pleno da cidadania quanto para a medida do nível de
desenvolvimento de uma nação (MORTATTI, 2004, p. 33-34).

A partir desse ponto resulta nosso interesse pelo conhecimento das
políticas públicas e das ações sociais de incentivo ao ato de ler, uma vez que o
contato com livros, revistas, jornais e outros tipos de mídia não impressa, como ebooks, sites, blogs, redes sociais são oportunidades de diminuição das diferenças
culturais, sociais e econômicas, com reflexos no desenvolvimento local ou regional
de uma sociedade.

1.1

A

DIFERENÇA

ENTRE

CRESCIMENTO

ECONÔMICO

E

DESENVOLVIMENTO

Muitos autores da área econômica, sobretudo da corrente de
pensamento liberal, representada no Brasil por Delfim Neto, consideram crescimento
econômico e desenvolvimento como sinônimos, mediante a valorização dos
aspectos econômico e financeiro em detrimento dos aspectos social, político e

21

cultural. Porém, para outros da corrente estruturalista, representada por Celso
Furtado, em uma sociedade, pode haver crescimento econômico sem que haja,
necessariamente, desenvolvimento.
Na década de 90, governos pós-ditaduras de países ibero-americanos
atentaram para a necessidade de mudanças sociais em função de indicadores de
desigualdade, marginalidade e exclusão social:
foi nesse contexto de reflorescimento e de criação de sociedades
democráticas que novos conceitos de desenvolvimento econômico
começaram a ser concebidos e implantados (MARQUES NETO, 2012, p.
188).

Para o PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
– rede de desenvolvimento global da ONU – Organização das Nações Unidas,
o desenvolvimento dos países passa a ser entendido em outra dimensão e
perspectiva. Conceitos como a liberdade e a dignidade, a coesão social, a
construção de sociedades democráticas e participativas, o desenvolvimento
sustentável, se tornam valores e objetivos intrínsecos aos programas de
governo [...] (MARQUES NETO, 2012, p 188-189).

Furtado (2002), um dos primeiros pesquisadores brasileiros a alertar
para a diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento, afirma que o
primeiro apenas eleva a renda da população que adota novas formas de vidas
imitadas de outras sociedades, e o segundo supõe o homem como elemento de
transformação que age, ao mesmo tempo, no contexto social e ecológico e sobre si
mesmo.
Em suas palavras:
a reflexão sobre o desenvolvimento traz em si mesma uma teoria do ser
humano, uma antropologia filosófica. Somente uma sociedade aberta –
democrática e pluralista – é apta para um verdadeiro desenvolvimento
social (FURTADO, 2002, p. 77).

Corroborando com essa ideia, Dowbor afirma que
colocar o desenvolvimento social e a qualidade de vida como objetivo, como
finalidade mais ampla da sociedade, tem repercussões profundas, na
medida em que o social deixa de ser apenas um setor de atividades para se
tornar uma dimensão de todas as nossas atividades (DOWBOR, 2001, p.
206).

Ainda para Dowbor,

22

o crescimento econômico, quando existe, não é suficiente. Nem a área
produtiva, nem as redes de infra-estruturas, nem os serviços de
intermediação funcionarão de maneira adequada se não houver
investimento no ser humano, na sua formação, na sua saúde, na sua
cultura, no seu lazer, na sua informação. Em outros termos, a dimensão
social do desenvolvimento deixa de ser “um complemento”, uma dimensão
humanitária de certa forma externa aos processos econômicos centrais,
para se tornar um dos componentes essenciais da transformação social que
vivemos (DOWBOR, 2001, p. 197).

Nesse

sentido,

a

busca

pelo

desenvolvimento

implica

o

reconhecimento da obsolência da visão do Estado assistencialista e alerta para a
necessidade de investimento na área social, sob pena de não conseguir alavancar o
setor econômico de uma nação.
Sob o ponto de vista econômico, Demo afirma que:
o crescimento econômico moderno precisa, para ter chance no mercado
competitivo e qualitativo, essencialmente manejado pelo domínio
tecnológico, de trabalhadores dotados de competência básica considerável.
A acumulação de capital depende, sempre mais, de educação, ciência e
tecnologia, sobretudo da qualidade educativa popular. Educação, para além
de sua função tradicionalmente reconhecida de bem em si e de
instrumentação eficaz de cidadania, assume papel decisivo no processo
produtivo moderno. Todo trabalhador precisa de formação básica
adequada, universalizada, na condição de patrimônio fundamental da nação
(DEMO, 1994, p. 101).

A questão passou a ser vista sob o foco de que cada país deve buscar
desenvolvimento

econômico

e

social, a partir de

suas características e

necessidades, e não conforme modelos exteriores e distantes da realidade do
próprio país ou localidade.
Sobre localidade Bauman sustenta que
é nos lugares que se forma a experiência humana, que ela se acumula, é
compartilhada, e que seu sentido é elaborado, assimilado e negociado. E é
nos lugares, e graças aos lugares, que os desejos se desenvolvem, ganham
forma, alimentados pela esperança de realizar-se [...] (BAUMAN, 2009,
p.35).

No caso do Brasil, Santos assegura que
a realização da cidadania reclama, nas condições atuais, uma revalorização
dos lugares e uma adequação de seu estatuto político.
A multiplicidade de situações regionais e municipais, trazida com a
globalização, instala uma enorme variedade de quadros de vida, cuja
realidade preside o cotidiano das pessoas e deve ser a base para uma vida
civilizada em comum. Assim, a possibilidade de cidadania plena das
pessoas depende de soluções a serem buscadas localmente, desde que,
dentro da nação, seja instituída uma federação de lugares, uma nova
estruturação político-territorial, com a indispensável redistribuição de
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recursos, prerrogativas e obrigações. A partir do país como federação de
lugares será possível, num segundo momento, construir um mundo como
federação de países.
Trata-se, em ambas as etapas, de uma construção de baixo para cima [...]
(SANTOS, 2000, p. 113).

Em consonância com essas ideias, o conceito de desenvolvimento
local, elaborado a partir dos estudos de W. Stöhr, J. Friedmann e F. Taylor em
meados dos anos 70, apresenta-se, segundo Benko, como
um paradigma novo do desenvolvimento: desenvolvimento endógeno,
territorial, autocentrado, desenvolvimento „por baixo‟, opondo-se ao
desenvolvimento „por cima‟, que fundava as práticas anteriores (BENKO,
1996, p. 228).

No paradigma apresentado, Benko preconiza o desenvolvimento
fundado na relação dinâmica entre o espaço regional e as pessoas habitantes desse
espaço. Para ele desenvolvimento local é
antes de tudo, a flexibilidade opondo-se à rigidez das formas de
organização clássica, uma estratégia de diversificação e de enriquecimento
das atividades sobre um dado território com base na mobilização de seus
recursos (naturais, humanos e econômicos) e de suas energias, opondo-se
às estratégias centralizadas de manejamento do território. Ele encarna a
ideia de uma economia flexível, capaz de adaptar-se a dados mutáveis, e
constitui alternativa para a economia das grandes unidades. [...] A política
do desenvolvimento local implica igualmente estratégias de financiamento e
de formação, e passa pela descentralização dos níveis de decisão política,
econômica e financeira (BENKO, 1996, p. 228).

O objetivo do desenvolvimento local deixa de ter o foco restrito à área
econômica para valorizar os aspectos culturais e sociais de uma região. Segundo
Furtado
o objetivo estratégico é assegurar um desenvolvimento que se traduza em
enriquecimento da cultura em suas múltiplas dimensões e permita contribuir
com criatividade própria para a civilização que se mundializa. A ideia de
desenvolvimento endógeno funda-se nesse desejo de preservação da
própria identidade na aventura comum de unificação do processo
civilizatório (FURTADO, 1984, p. 123-124).

O crescente interesse pelo desenvolvimento local pode ser entendido
pelo fato de os problemas serem mais sensíveis no âmbito local e, por conseguinte,
serem mais viáveis proposições para administrá-los e, também, pelas vantagens que
a descentralização política e econômica implica.
Vejamos a contribuição de Freire, no âmbito da educação:
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antes de tornar-me um cidadão do mundo, fui e sou um cidadão do Recife,
a que cheguei a partir de meu quintal, no bairro da Casa Amarela. Quanto
mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me
espraiar, me mundializar. Ninguém se torna local a partir do universal. O
caminho existencial é inverso [...] (FREIRE apud NÓVOA, 1998, p. 177).

Grandes transformações sociais e econômicas, não raro, iniciam-se
localmente e estendem-se para a região e para o país, fato que explica a relevância
de se investir na implementação de políticas públicas locais.

1.2

ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA PÚBLICA

Estudos sobre políticas públicas, como área de conhecimento,
começaram na década de 30, nos Estados Unidos, para auxiliar o governo na
solução dos problemas vivenciados no período pós-guerra. Caracterizando-se pela
distinção linguística entre politics com o sentido de poder político e policy ou policies
com o sentido de estratégias ou linhas de ação para a resolução de problemas,
esses estudos tiveram como um dos seus precursores o cientista político Harold
Laswell. Embora o reconhecimento da política pública como disciplina autônoma,
dentro da ciência política, só tenha se dado na Europa a partir dos anos 80, nos
últimos 30 anos, houve grande expansão em seu campo de conhecimento, com
inovações conceituais, identificação de tipologias, estruturas e normas (DI
GIOVANNI, 2009).
Não obstante as diferenças conceituais, para Di Giovanni,
o conceito de políticas públicas é um conceito evolutivo na medida em que a
realidade a que se refere existe num processo constante de transformações
históricas nas relações entre estado e sociedade, e que essa mesma
relação é permeada por mediações de natureza variada, mas que, cada vez
mais estão referidas aos processos de democratização das sociedades
contemporâneas (DI GIOVANNI, 2009, online).

Di Giovanni (2009, online) identifica quatro estruturas elementares das
políticas públicas:
a. estrutura formal, composta pelos elementos: “teoria”, práticas e
resultados;
b. estrutura substantiva, composta pelos elementos: atores, interesses e
regras;
c. estrutura material, composta pelos elementos: financiamento, suportes,
custos; e,
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d. estrutura simbólica, composta pelos elementos: valores, saberes e
linguagens.

Além da justaposição de informações relativas a essas estruturas, as
relações que se processam entre elas, em interferências mútuas contribuem para a
análise e avaliação das políticas propostas por governos (DI GIOVANNI, 2009).
Os reflexos das políticas públicas manifestam-se na economia e na
sociedade, assim, sua teoria demanda explicações sobre as inter-relações
existentes entre Estado, política, economia e sociedade (SOUZA, 2007).
Souza (2007, p. 69) salienta ainda que a formulação de políticas
públicas “constitui-se no estágio em que governos democráticos traduzem seus
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real”.
No quadro a seguir apresentamos os principais aspectos da política
pública sintetizados, a partir de diferentes definições e modelos.

Quadro 1 - Aspectos gerais da Política Pública
Possibilita distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que realmente faz.
Envolve vários atores e níveis de decisão.
É materializada no governo, porém não se restringe a parceiros formais (os
informais também são importantes).
É abrangente não se limitando a regras e leis.
Política pública

É uma ação intencional que possui objetivos.
É uma política de longo prazo.
Implica implementação, execução e avaliação.
Evidencia processos, atores e a construção de regras.
Distingue-se da política social cujo foco está nos resultados.

Fonte: elaborado a partir de SOUZA In HOCHMAN, G.; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. 2007, p. 80.

Quanto à relevância da avaliação dos resultados das políticas públicas
implementadas, Arretche afirma que é “a forma pela qual o governo pode prestar
contas à sociedade pelo uso de recursos que são públicos” (2011, online).
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Ainda que os resultados de uma política pública nem sempre possam
ser mensurados quantitativamente, em um curto período de tempo, a avaliação do
processo de implementação se faz necessária para que ajustes sejam feitos, de
modo a garantir sua continuidade e, por conseguinte, a conquista de resultados
melhores.

1.3

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Na tentativa de estabelecer relação entre a adoção de políticas
públicas e o desenvolvimento de um país, região ou localidade, destacamos Grajew
(2007, p. 40), para quem política pública “não é uma ação individual e voluntária.
Trata-se de uma ação universal, que distribui direitos”.
Ora, na medida em que as pessoas têm direitos assegurados, as
decorrências desses direitos produzem impacto na sociedade e na própria
economia.
Para que isso se concretize, é necessário levar em conta o fato de que
[...] certos aspectos importantes das políticas públicas dependem
criticamente da capacidade que os atores políticos têm de fazer acordos
intertemporais e assegurar que estes sejam cumpridos, isto é, de sua
capacidade de cooperar, de atuar, juntamente com outros para um mesmo
fim. Em ambientes políticos que facilitam tais acordos, as políticas públicas
tendem a ser de melhor qualidade, menos sensíveis a choques políticos e
mais adaptáveis às mudanças nas condições econômicas e sociais (BID,
2007, p.19).

Assim, para que se chegue ao desenvolvimento,
as políticas são importantes não só por seu conteúdo técnico, mas também
porque podem possuir certas características, como estabilidade,
adaptabilidade, coerência, capacidade de ser implementadas com eficácia,
orientação para o interesse público (consideração do interesse público) e
eficiência (BID, 2007, 254).

Entre as políticas públicas de impacto na área social estão aquelas que
têm por objetivo a melhoria da qualidade da educação, um dos principais pilares do
desenvolvimento de um país.
Furtado afirma a necessidade de amplo programa social que priorize a
educação, que vem a ser “o mais importante investimento a fazer, para que haja não
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só crescimento, mas autêntico desenvolvimento” (2002, p. 19). Para esse autor, a
educação melhora a qualidade do fator humano abrindo maiores possibilidades de
desenvolvimento: “não há país que tenha conseguido se desenvolver sem investir
consideravelmente na formação de gente” (FURTADO, 2002, p. 19).
A “formação de gente” remete, entre outros aspectos, à universalização
do acesso à escola, porém
[...] democratizar o contexto escolar requer não apenas a oferta maciça de
vagas a todos os que estejam em idade escolar, mas também a oferta de
condições eficazes e acolhedoras para que eles lá permaneçam pelos anos
previstos na Constituição brasileira – e que possam subtrair dessa vivência
uma transformação de fato qualitativa em suas vidas (AQUINO, 2003, p.
48).

Em outras palavras,
[...] o intrincado processo de democratização escolar ancora-se numa tríade
ético-política: acesso, permanência e aprendizagem efetiva. Trocando em
miúdos, não se democratiza o ensino sem a universalização do acesso.
Este, porém, não se sustenta por si só. É preciso que os alunos realizem
sua travessia escolar de maneira consecutiva e progressiva (vide os danos
da defasagem idade/série). E que, por fim, essa travessia se traduza em
uma experiência significativa e instigante no que diz respeito à
inteligibilidade da vida do mundo à sua volta (AQUINO, 2007, p. 40-41).

O governo federal, com vistas à melhoria da qualidade, equidade e
eficiência do ensino, a partir da avaliação dos resultados do SAEB, tem reiterado a
intenção de “subsidiar a formulação, reformulação e monitoramento das políticas na
área educacional nas esferas municipal, estadual e federal (BRASIL, 2012(a),
online).
Desse contexto, decorre a necessidade de políticas de redução de
desigualdades, com ênfase nas políticas públicas e ações sociais que visam à
inclusão cultural por meio do desenvolvimento da cultura letrada uma vez que
não há mais espaço para as políticas públicas sem que sejam considerados
a capacidade humana de simbolizar o mundo e o papel da cultura na vida
política e social. Noutras palavras: a defesa da leitura e da cultura como
vetores estratégicos e como dimensões fundamentais para o
desenvolvimento social, econômico, humano e sustentável (PIÚBA, 2012, p.
218).

Lembrando alguns pontos essenciais das políticas públicas –
intencionalidade, abrangência, prazo, objetivos, sujeitos, objetos, parcerias, regras –
retomamos um dos objetos do presente trabalho – políticas públicas de incentivo à
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leitura – que visam ao letramento e, em consequência, ao desenvolvimento local,
elementos norteadores da pesquisa que segue.
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2

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS PARA LEITURA

Porque só se pode ler o mundo pelos livros.
Lemos o mundo pela imaginação, derivada da
experiência dos antepassados testemunhada nos
livros.
Julio Groppa Aquino

“Um país se faz com homens e livros” (MONTEIRO LOBATO apud
PIÚBA, 2012, p. 218). Se a frase nos revela o poder transformador da palavra,
revela ainda uma visão de política pública com ênfase na leitura como aspecto
inerente ao desenvolvimento. “Podemos ampliar a frase e dizer que um país se faz
com homens, mulheres, jovens, crianças, com livros, literatura, leitura e bibliotecas.
Um país se faz com leitura” (PIÚBA, 2012, p. 218). Nessa perspectiva o conceito de
letramento como leitura da palavra e de mundo está na definição de
desenvolvimento de nação:
um país se faz com leitores capazes de compreender socialmente sua
condição, desafios, soluções e alternativas para a construção de um país
justo e democrático. [...] a cultura e a educação assumem um papel
estratégico na formulação e execução das políticas públicas fundadas no
acesso ao livro e a formação de leitores como ações de cidadania, inclusão
e desenvolvimento (PIÚBA 2012, p. 218).

Para conhecer algumas políticas públicas e ações sociais de incentivo
à leitura em âmbitos internacionais, nacionais e municipais, apresentamos breves
definições dos termos alfabetização e letramento, por serem conceitos indissociáveis
e interdependentes – práticas que possibilitam ao sujeito a leitura da história pessoal
e dos aspectos sociais e políticos do universo que o circunda.

2.1

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS

No

século

XX,

realizaram-se

inúmeras

pesquisas

sobre

a

epistemologia nas áreas de Educação e Linguística e, incluídos nessas áreas de
conhecimento, estudos sobre leitura e escrita. Os aprendizados resultantes dessas
pesquisas estão presentes nas produções científicas de Paulo Freire, Emilia Ferrero,
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Ana Teberosky, Magda Soares, Ângela Kleiman, Regina Zilberman, Marisa Lajolo,
entre outros, que contribuíram com definições e teorias que conferem à leitura o
poder de transformação, libertação, inclusão, interação e fruição na sociedade
permeada pela cultura escrita.
Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o que somos
e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a
compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é
nossa função essencial (MANGUEL, 1997, p. 20)

Na década de 80, no Brasil, o termo letramento começou a ser utilizado
para designar processo distinto do processo de alfabetização.
Uma das primeiras definições de letramento em comparação à
alfabetização foi de Tfouni (apud SOARES, 2002, p. 144-145):
a alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de
habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso
é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e,
portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do
individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos
da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e descrever o
que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de
maneira restrita ou generalizada; procura ainda saber quais práticas
psicossociais substituem as práticas “letradas” em sociedades ágrafas.

Apesar da distinção entre os conceitos, ambos relacionam-se com o
ato de ler e estão intrinsecamente associados:
dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das
atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e
escrita, a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da
escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do
sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas
práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. Não são
processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a
alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais
de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este,
por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da
aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da
alfabetização (SOARES, 2012, p.14, online).

Soares afirma que os conceitos alfabetização e letramento podem
resumir-se na “aprendizagem do sistema de escrita” e nas “práticas sociais de leitura
e escrita”, respectivamente (2012, p. 6, online).
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Na concepção da autora, há o pressuposto de que
indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura e da escrita e,
portanto, têm as habilidades e atitudes necessárias para uma participação
ativa e competente em situações em que práticas de leitura e/ou de escrita
têm uma função essencial, mantêm com os outros e com o mundo que os
cerca formas de interação, atitudes, competências discursivas e cognitivas
que lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou condição de
inserção em uma sociedade letrada (SOARES, 2002, p. 145-146).

Para Kleiman letramento é
um conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento
têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos
envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e poder
(1995, p. 11).

Já Solomon define letramento como “[...] participação, educação no
sentido clássico – ser educado para ser parte de alguma coisa, não apenas para ser
bem-sucedido em uma carreira” (SOLOMON Apud PAULINO; COSSON, 2009, p.
61).
Em 1994, estudiosos de currículo escolar da Austrália, Estados Unidos
e Inglaterra, reunidos na pequena cidade de New London, EUA formaram o New
London Group e elaboraram um documento intitulado “Uma pedagogia dos
multiletramentos: projetando futuros sociais”. Nesse documento surge o conceito de
multiletramentos para atender as demandas educacionais impostas pelas novas
tecnologias digitais da informação e comunicação, como computadores, telefones
celulares, televisores, eletrodomésticos presentes na vida pessoal e profissional.
Essas tecnologias utilizam não somente a linguagem escrita, mas também outras
formas de linguagem como “a imagem estática (desenhos, grafismos, fotografias), os
sons (da linguagem falada, da música) e a imagem em movimento (os vídeos)”
(ROJO, 2012, p. 28, online). Assim, nesse conceito, “o prefixo „multi‟ aponta para
duas direções: multiplicidade de linguagens e mídias nos textos contemporâneos e
multiculturalidade e diversidade cultural” (ROJO, 2012, p. 29, online).
Para esses estudiosos, os multiletramentos exigem um tipo diverso de
pedagogia que leva em conta
modos de representação (linguagens) muito mais amplos do que somente a
linguagem verbal, que diferem de acordo com a cultura e o contexto e que
têm efeitos cognitivos, culturais e sociais específicos (ROJO, 2012, p. 29,
online)
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No Brasil, os estudos de Paulo Freire inovaram pela valorização das
vivências de cada pessoa no processo de alfabetização, uma vez que mesmo antes
de estar alfabetizado o indivíduo já lê o mundo. Freire insiste que “formar é muito
mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas” (1996, p.
15). Para esse educador, “a alfabetização como ato de conhecimento, como ato
criador e como ato político é um esforço de leitura do mundo e da palavra” (FREIRE,
2006, p. 30) e, para além da habilidade técnica, lembra a
compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se
alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da
continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2006, p.11).

Em outras palavras, “desde o começo, na prática democrática e crítica,
a leitura do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas” (FREIRE,
2006, p. 29).
Na definição de Kleiman (2000, p. 65), a atividade de leitura, é “uma
interação à distância entre leitor e autor via texto”.
Apresentadas essas ideias, concluímos que letramento e uma de suas
práticas mais importantes, a alfabetização (KLEIMAN, 2000) são o arcabouço para a
construção das habilidades de leitura e escrita, relevantes para o desenvolvimento
pessoal, social, econômico e político do indivíduo.

2.2

A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À LEITURA

Ao pensarmos nas práticas sociais de letramento, constatamos a
presença da escrita, independentemente de as pessoas serem alfabetizadas ou não.
Locomoção em transporte coletivo, compras em supermercados, utilização de
serviços bancários também podem ser, e são, realizadas por pessoas não
alfabetizadas.
Todavia
para participar de práticas letradas de certas esferas valorizadas, como a
escolar, a da informação jornalística impressa, a literária, a burocrática, é
necessário não somente ser alfabetizado como também ter desenvolvido
níveis mais avançados de alfabetismo (ROJO, 2010, p. 26).
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Por esse motivo, nas palavras de Rojo “é tão importante que a escola
se torne uma agência de democratização dos letramentos” (2010, p. 26, online) uma
vez que, para muitos cidadãos, a escola é local privilegiado de oportunidade de
contato com livros, revistas, materiais informativos, jornais, mapas, sejam impressos
ou digitais.
Ao falar de democratização do acesso à leitura, evocamos as palavras
de Castrillón, educadora, bibliotecária e uma das principais responsáveis pelas
políticas públicas de apoio à leitura da Colômbia:
a escola tem de lutar para que existam espaços de debate e de reflexão em
seu interior sobre leitura. Acredito que a teoria precisa ser resgatada, para
que a escola não use a leitura como moda, mas como instrumento de
reflexão sobre a prática (CASTRILLÓN, 2011, online).

Porém, na avaliação do alcance dessa e de outras ações, temos de ter
em mente a impossibilidade de quantificar os resultados das políticas públicas de
incentivo à leitura, visto que
isso não se mede com número de livros lidos, nem com provas acadêmicas
internacionais. [...] Tampouco é possível medir a cidadania. [...] Acredito que
essas transformações só se dão em longo prazo e com uma observação do
tipo qualitativo sobre as práticas de leitura e, sobretudo, do imaginário sobre
a leitura e a escrita (CASTRILLÓN, 2011, online).

Lembramos de duas observações necessárias à apresentação de
políticas públicas e ações sociais de incentivo à leitura:
a) além do poder público, a sociedade civil e o terceiro setor são
responsáveis por inúmeras e efetivas iniciativas;
b) apenas a continuidade de tais políticas e ações poderá garantir
resultados, nem sempre de curto prazo e quantitativos, todavia, efetivos na
qualidade de vida das pessoas.
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2.3

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA NO
ÂMBITO INTERNACIONAL

Atentas às peculiaridades de cada país, estado ou município
apresentamos, a seguir, algumas políticas públicas, ações sociais ou iniciativas da
sociedade civil que poderão nortear ações de incentivo à leitura em outros locais:
visitando um supermercado em Toronto, encontrei uma sala repleta de
livros. Explicaram-me que se tratava de uma seção da biblioteca municipal,
que funcionava dentro do supermercado. A lógica é simples: quando uma
pessoa vai fazer compras, aproveita para pegar um livro para a semana,
devolvendo o da semana anterior. Em termos microeconômicos de
faturamento, não há dúvida de que o supermercado preferiria ter uma seção
de cremes de beleza. Mas em termos de qualidade de vida e de cidadania,
ter essa facilidade de acessos aos livros, poder folheá-los com as crianças,
gerando interesse pela cultura, aumenta indiscutivelmente a produtividade
social (DOWBOR, 2001, p. 207).

Com o relato, observamos que a essência do enfoque não é a simples
opção pela biblioteca ou pela seção de cremes de beleza, aqui representando o
interesse social (biblioteca) ou interesse econômico (seção de cremes de beleza),
mas, sim, a conexão entre ambos. Dowbor afirma que, em muitos países, “a
articulação destes interesses já foi incorporada nas práticas correntes de gestão da
sociedade, na chamada governança” (2001, p. 208). Para ele,
é fácil dizer que se trata de sociedades ricas, onde há cultura e espaço para
atividades do gênero. Mas podemos inverter o raciocínio. A sociedade do
Canadá é muito menos rica do que a dos Estados Unidos e, no entanto a
qualidade de vida é muito superior. Vendo por outro ângulo, podemos nos
perguntar se o Canadá consegue promover este tipo de iniciativas porque é
rico, ou se tornou rico por optar pelos caminhos socialmente mais
produtivos? É muito impressionante ver a que ponto a cultura do bom senso
econômico e social, e que poderíamos chamar de capital social, gera
economias e racionalidades em cadeia [...] (DOWBOR, 2001, p. 209).

A Espanha, por meio do Ministério de Educação, Cultura e Esporte
concebeu o Plan de Fomento de la Lectura que conta com a participação de
responsáveis por políticas culturais, sociais, educacionais, de comunicação e
entidade públicas e privadas com o objetivo de consolidar a sociedade espanhola
como sociedade leitora (ESPANHA, 2012, online).
Em Portugal, o Plano Nacional de Leitura foi proposto pelo Governo por
meio do Ministério da Educação articulado com o Ministério da Cultura e o gabinete
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do Ministro dos Assuntos Parlamentares. O Plano consiste em conjunto de
estratégias que tem como objetivo elevar os níveis de literacia (termo utilizado no
país para definir letramento) dos portugueses, hoje em posição inferior à média
europeia. Embora seja destinado a todas as idades, o plano português tem como
prioridade crianças que frequentam o ensino pré-escolar e básico nos primeiros seis
anos de escolaridade. Para o trabalho com esse público, estratégia imprescindível é
a mobilização de educadores, professores, bibliotecários, mediadores de leitura,
além de outros. Entre as ações inovadoras do plano está o Clube de Leituras,
projeto pioneiro na internet cujo objetivo é ajudar a promover hábitos de leitura em
Portugal (PORTUGAL, 2012, online).
A Colômbia – reconhecida internacionalmente por suas ações de
incentivo à leitura – tem trabalhado há, aproximadamente 15 anos, o tema de
formulação de políticas públicas de leitura com o apoio da sociedade civil, por meio
da criação de conselhos municipais de leitura e escrita, nos quais participam
professores, bibliotecários e pessoas da comunidade (CASTRILLÓN, 2011, online).
A rede colombiana de bibliotecas públicas é composta por 19 bibliotecas, quatro
áreas de gestão cultural e cinco centros de documentação em 28 municípios.
Na Argentina, em 2008, foi implantado o Plan Nacional de Lectura,
programa do Ministério da Educação, com ações governamentais e da sociedade
civil com objetivo de formar leitores. Suas principais linhas de ação são: formação e
aperfeiçoamento de profissionais da educação, bibliotecários e interessados,
ampliação dos acervos de bibliotecas, apoio a projetos institucionais de leitura. Uma
das iniciativas do referido plano denomina-se Escritores em Escolas: visitas de
autores (escritores, ilustradores e artistas) em instituições de ensino, para
compartilhar suas experiências como leitores e realizar atividades de leitura ou
contação de histórias (ARGENTINA, 2012, online).
Entre as ações sociais no âmbito internacional, nos Estados Unidos,
desde 1919, está o Children‟s Book Week, evento anual, de incentivo à leitura, com
a duração de uma semana, promovido por educadores, bibliotecários, livreiros e
famílias. O evento prevê a realização de leituras públicas, encontros com autores e
ilustradores, premiação e publicações de trabalhos (CHILDREN‟S ..., 2011, online).
Na Espanha, mais precisamente na Praça Puerta Del Sol, em Madrid,
no dia 15 de maio de 2011, teve início ação social Biblioteca Acampada Sol –
Bibliosol. Manifestantes acampados na referida praça, reivindicaram transformações
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radicais na forma de fazer política no país e desencadearam um movimento de
empréstimos de livros à população, em praça pública. A ação partiu do pressuposto
de que um movimento social deve ser, também, cultural, e teve início com um
catálogo de quatro livros políticos, que multiplicaram-se rapidamente com doações
de outros livros por pessoas solidárias à causa. A Bibliosol tem objetivos de
“promover cultura, criar cultura, ser cultura” (BIBLIOSOL, 2012, online) com a
adesão de escritores, poetas, contadores de histórias, pessoas da comunidade,
além de intensa participação em redes sociais como Facebook e Twitter.
Outra ação de impacto, pela metáfora que revelou, foi o Bombardeio de
poesias: intervenção artística em que milhares de poemas foram lançados de
helicópteros sobre cidades bombardeadas, no sentido estrito, em épocas de guerra
civil. O primeiro bombardeio de poemas aconteceu sobre o Palácio de La Moneda,
no Chile em 2001, e o último sobre a cidade de Varsóvia, em 2009. Marques Neto
(2012, p. 190) lembra a ideia de seus organizadores: “uma nuvem de palavras
suspensas no ar não muda a história de uma cidade, mas ajuda a dar-lhe sentido”.

2.4

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA NO
ÂMBITO NACIONAL

No Brasil, a lei nº 10.753 de 30/10/2003 instituiu a Política Nacional do
Livro que dispõe sobre a criação de projetos de incentivo à leitura e acesso ao livro.
A partir desse instrumento legal, o Governo Federal apresentou o Plano Nacional do
Livro e Leitura - PNLL,
conjunto de projetos, programas, atividades e eventos na área do livro,
leitura, literatura e bibliotecas em desenvolvimento no país, empreendidos
pelo Estado (em âmbito federal, estadual e municipal) e pela sociedade
(BRASIL, 2011, online).

Esse Plano, cuja prioridade é “transformar a qualidade da capacidade
leitora do Brasil e trazer a leitura para o dia-a-dia do brasileiro”, foi instituído pelo
Decreto nº 7.559 de 1º de setembro de 2011 e é coordenado pelos Ministérios da
Cultura e da Educação (BRASIL, 2011, online). Segundo o Decreto, “o Plano
Nacional do Livro e Leitura - PNLL consiste em estratégia permanente de
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planejamento, apoio, articulação e referência para a execução de ações voltadas
para o fomento da leitura no País” (BRASIL, 2011, online).
O documento do PNLL deixa claro que as ações e iniciativas propostas
não são exclusivas do Governo Federal e contam, também, com a participação de
várias instituições e entidades sociais que se relacionam com temas do livro e da
leitura.
A estrutura do PNLL está organizada em 4 eixos conforme o quadro a
seguir:
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Quadro 2 - Estrutura do Plano Nacional do Livro e Leitura.
PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA – PNLL
EIXOS

INICIATIVAS E AÇÕES
- Implantação de novas bibliotecas;
- Fortalecimento da rede atual de bibliotecas;
- Conquista de novos espaços de leitura;

1. DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

- Distribuição de livros gratuitos;
- Melhoria do acesso ao livro e a outras
formas de expressão da leitura;
- Incorporação e uso de tecnologias de
informação e comunicação.
- Formação de mediadores de leitura;
- Projetos sociais de leitura;
- Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do
livro e da leitura;

2.FOMENTO À LEITURA E À FORMAÇÃO
DE MEDIADORES

- Sistemas de informação nas áreas de
bibliotecas, da bibliografia e do mercado
editorial;
- Prêmios e reconhecimento às ações de
incentivo e fomento às práticas sociais de
leitura.
- Ações para converter o fomento às práticas
sociais da leitura em Política de Estado;

3. VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA
LEITURA E INCREMENTO DE SEU VALOR
SIMBÓLICO

- Ações para criar consciência sobre o valor
social do livro e da leitura;
- Publicações impressas e outras mídias
dedicadas à valorização do livro e da
leitura.
- Desenvolvimento da cadeia produtiva do
livro;

4.DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO
LIVRO

- Fomento à distribuição, circulação e
consumo de bens de leitura;
- Apoio à cadeia criativa do livro;
- Maior presença no exterior da produção
nacional literária científica e cultural editada.

Fonte: elaborado a partir de BRASIL, 2011, online.
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Segundo o PNLL,
as políticas públicas para as áreas da leitura, do livro, da formação de
mediadores e da literatura devem ter como ponto de partida o conhecimento
e a valorização do vasto repertório de debates, estudos, pesquisas, e
experiências sobre as formas mais efetivas de promover a leitura e o livro e
de formar leitores, existentes nas esferas municipal, estadual e nacional.
Devem ser implementadas tanto pelo poder Público como pelas
organizações da sociedade, atentando-se, ainda, para o contexto
internacional, em particular o ibero-americano (BRASIL, 2011, online).

Ainda sobre políticas públicas, o PNLL estabelece:
a leitura e a escrita devem ser consideradas base em processos de
formulação e implantação de políticas públicas de educação e cultura dos
governos em todos os níveis e modalidades de ensino e de administração
[...]. A consolidação de políticas e programas de fomento à leitura deve ser
pensada a curto, médio e longo prazos, com ênfase no caráter permanente.
Nesse processo, o fomento e a elaboração de Planos Estaduais e
Municipais do Livro e Leitura articulados com o Plano Nacional se tornam
fundamentais (BRASIL, 2011, online).

Além do PNLL, proposto pelos Ministérios da Cultura e da Educação o
Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Programa Arca das Letras,
implantou 192 bibliotecas rurais nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas
Gerais, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí com o objetivo de estimular a leitura em
comunidades rurais. O programa prevê um acervo inicial de 230 títulos para cada
comunidade, que pode, ainda, sugerir obras para incrementar o acervo, desde
literatura até livros de pesquisa (PROGRAMA..., 2011, online).
Outra

iniciativa

do

Governo

Federal

é

o

site

www.dominiopúblico.gov.br, que oferece vasto acervo de obras digitalizadas de
modo a incentivar a leitura. Lançado em 2004, sob a responsabilidade do Ministério
da Educação, com um acervo inicial de 500 obras,
propõe o compartilhamento de conhecimentos de forma equânime,
colocando à disposição de todos os usuários da rede mundial de
computadores – Internet – uma biblioteca virtual que deverá se constituir em
referências para professores, alunos, pesquisadores e para a população em
geral (BRASIL, 2012 (b), online).

O portal conta com um total de 186.740 obras cadastradas e já recebeu
30.201.597 visitas (dados de janeiro de 2011).
Ainda no âmbito federal temos a Lei Rouanet, nº 8.313, promulgada
pelo Governo em 1991, que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura

40

(PRONAC), responsável pela transferência de recursos para o desenvolvimento do
setor cultural, a fim de:
estimular a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais (CDs,
DVDs, espetáculos musicais, teatrais, de dança, filmes e outras produções
na área Audiovisual, exposições, livros nas áreas de Ciências Humanas,
Artes, jornais, revistas, cursos e oficinas na área cultural, etc); proteger e
conservar o patrimônio histórico e artístico; estimular a difusão da cultura
brasileira e a diversidade regional e étnico-cultural, entre outras (BRASIL,
2012 (e), online).

Para que isso se concretize, a lei prevê isenção fiscal para incentivar a
aplicação de recursos de empresas e pessoas físicas em projetos culturais.
No âmbito estadual, o COLE – Congresso de Leitura do Brasil
realizado pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas chegou, em 2012, a
18ª edição. Evento voltado às discussões sobre leitura no país é organizado pela
Associação de Leitura do Brasil (ALB). Sua principal característica é “trabalhar a
ideia da leitura na sua relação com linguagens múltiplas, ou seja, não apenas a
palavra escrita, mas a imagem, o som e as expressões corporais” (COLE, 2012,
online). Nesse evento, acontece a tradicional Feira de Livros e programação com
saraus de poesia, contação de histórias, conversas com autores, mostra de cinema
e shows musicais.
Já o Programa Viagem Literária, lançado em 2008 pelo Governo do
Estado de São Paulo, consiste em parceria entre a Secretaria da Cultura e as
bibliotecas públicas de cidades participantes. O objetivo do programa é incentivar a
leitura e aproximar a sociedade das bibliotecas. Entre as atividades desenvolvidas
estão oficinas de criação literária, contação de histórias e bate-papos com escritores
e cronistas (VIAGEM LITERÁRIA, 2012, online).
Como ação social, no âmbito nacional, entre tantas outras, a
Organização Não-Governamental Expedição Vaga Lume – criada em 2001 por Silvia
Guimarães, Laís Fleury e Maria Tereza Junqueira – atua em comunidades rurais da
Amazônia Legal Brasileira, com o objetivo de desenvolver projetos educacionais e
culturais, estimulando a leitura, a escrita e a oralidade. “A literatura, as expedições,
os encontros de formação e o intercâmbio cultural são as ferramentas que a Vaga
Lume utiliza para promover a expansão da visão de mundo de crianças e adultos”
(EXPEDIÇÃO VAGALUME, 2012, online). De 2001 a 2011, os resultados dessa
ação social são: 164 bibliotecas comunitárias em funcionamento, 81.328 livros de
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literatura novos selecionados, comprados e distribuídos para áreas de difícil acesso,
2.857 mediadores capacitados, 383 voluntários atuando como multiplicadores, 283
livros artesanais produzidos a partir de histórias locais, 243 jovens envolvidos em
intercâmbio entre São Paulo e Amazônia. Desde a criação da ONG, 23.000
crianças, jovens e adultos participam das atividades nas comunidades dos estados
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins (EXPEDIÇÃO VAGALUME, 2012, online).
Outro exemplo de ação social é a FLIP – Festa Literária Internacional
de Paraty – evento reconhecido como uma das principais festas literárias do mundo
– que teve sua primeira edição realizada em 2003, na cidade de Paraty, RJ. A festa
é promovida pela OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público)
Casa Azul, criada com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da cidade,
“nas áreas de preservação do patrimônio, educação e infraestrutura urbana” (FLIP,
2012 online), além de promover a literatura. Essa iniciativa se constitui em um
instrumento “de mudanças profundas no modo pelo qual a população faz uso dos
espaços públicos” (FLIP, 2012, online).
A terceira edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ação social
realizada pelo Instituto Pró-Livro, no ano de 2011, teve como objetivos “conhecer o
comportamento leitor da população, especialmente com relação aos livros e medir
intensidade, forma, motivação e condições de leitura da população brasileira,
segundo opinião dos entrevistados” (FAILLA, 2012, p. 235). Pesquisa quantitativa de
opinião teve como universo a população brasileira com cinco anos ou mais,
alfabetizada ou não, e utilizou como técnica de coleta de dados 5.012 entrevistas em
domicílios de 315 municípios dos estados brasileiros. A primeira e segunda edições
da pesquisa ocorreram nos anos 2001 e 2007, respectivamente. Essa iniciativa do
mercado editorial merece destaque na medida em que, a partir da análise de
indicadores relacionados à leitura, permite orientar políticas públicas e ações sociais
de inclusão cultural e social da população brasileira.
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2.5

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS DE INCENTIVO À LEITURA NO
ÂMBITO MUNICIPAL

Para identificar as políticas públicas e as ações sociais de incentivo à
leitura em âmbito municipal, a pesquisa de campo mostrou-se instrumento de
grande valia, fato consonante ao relato de Fernandes: “[...] a pesquisa de campo
exerceu sobre mim crescente fascinação, encontrando nas fontes orais, valioso
instrumento para a investigação da realidade” (2011, p. 27).
Optamos por realizar pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa,
uma vez que “a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do
investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a
natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). Além disso, a
abordagem qualitativa trabalha
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis (MINAYO, 1994, p.21-22),

e se aplica ao estudo das vivências humanas por meio de sua história,
de suas relações, de suas representações, de suas crenças, de suas percepções e
de suas opiniões (MINAYO, 2010).

A pesquisa apresentou dados da rede de

ensino, iniciativas e espaços de fomento à leitura da cidade de Franca/SP, além de
comentários de pessoas de Franca e de outras localidades do país, que possuem o
hábito da leitura. Como técnicas de pesquisa, utilizamos, além da pesquisa
bibliográfica, observação direta intensiva, por meio de entrevistas e observação
direta extensiva por meio de questionários que permitiram as análises de conteúdo
apresentadas no desenvolvimento do trabalho.
Realizamos 19 entrevistas estruturadas “em que o entrevistador segue
um roteiro previamente estabelecido [...] e é efetuada de preferência com pessoas
selecionadas de acordo com um plano” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 180) com:
- dois representantes de autoridades públicas municipais (APÊNDICE
A – ENTREVISTAS 1 e 2);
- quatro bibliotecários (APÊNDICE B – ENTREVISTAS 1, 2, 3 e 4);
- duas proprietárias de livrarias (APÊNDICE D – ENTREVISTAS 1 e 2);
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- um proprietário de sebo (APÊNDICE D – ENTREVISTA 4);
- uma proprietária de banca de jornal e revista (APÊNDICE D –
ENTREVISTA - 7);
- três pessoas da comunidade ligadas a projetos e ações sociais
(APÊNDICE D – ENTREVISTAS 5 e 8);
- uma professora e uma coordenadora pedagógica de escola privada
(APÊNDICE C – ENTREVISTAS 4 e 10);
- quatro profissionais de equipe gestora1 de escolas públicas
(APÊNDICE C – ENTREVISTAS 9, 11, 12 e 13) no período de julho a dezembro de
2012 na cidade de Franca/SP.
Efetuamos, ainda, uma entrevista não estruturada com pessoa ligada a
ações sociais de incentivo à leitura, com perguntas abertas que foram respondidas
dentro de conversação informal (MARCONI; LAKATOS, 2010), por sugestão da
entrevistada, a qual preparara tópicos para discutir o tema (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 6).
Com intenção de conferir maior espontaneidade na elaboração das
respostas, utilizamos a técnica do questionário com 27 pessoas vinculadas a
educação formal, no período de agosto a novembro de 2012, na cidade de
Franca/SP:
- 20 alunos escolhidos de modo aleatório: dez alunos da educação
básica (do 1º ao 9º ano), cinco alunos do ensino médio, cinco alunos do ensino
superior (APÊNDICE G);
-

cinco

professoras

de

escola

pública

(APÊNDICE

C

–

QUESTIONÁRIOS 1, 2, 3, 5, 6);
- um diretor de escola pública (APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 14);
- um professor-coordenador de escola pública (APÊNDICE C –
QUESTIONÁRIO 15).
Para Marconi e Lakatos, o questionário é um “instrumento de coleta de
dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser
respondidas por escrito e sem a presença do investigador” (2010, p. 184). Utilizamos
ainda questionários, via correio eletrônico, para duas professoras do Curso de Letras
(APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS 7 e 8) e dez pessoas – quatro de Franca e seis
1

A equipe gestora, assim denominada pela rede de escolas públicas do município de Franca/SP, é
composta por diretor, coordenador pedagógico, orientador educacional e pedagogo.
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de outros locais do Brasil – que têm o hábito da leitura (APÊNDICE F –
QUESTIONÁRIOS 1-10). Utilizamos o critério da participação em fóruns de
Literatura para a seleção desses leitores, de diversas profissões, entre elas,
escritores, críticos literários e editores de blogs.
Além das entrevistas citadas, consultamos por telefone coordenadores,
supervisores e responsáveis por instituições sociais como creches, centros de
convivência infantil, abrigo para idosos, casas de recuperação para dependentes
químicos, casas de detenção por atos infracionais, entre outras.
Valores, crenças, vivências e ideologias foram considerados, na
perspectiva da análise do conteúdo que, para Bardin, é
um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados. [...] Enquanto esforço de
interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da
objectividade e da fecundidade da subjectividade (BARDIN, 2004, p. 7).

Entre os elementos de análise na investigação, citamos:
a) o hábito da leitura;
b) a finalidade da leitura: lazer ou necessidade escolar ou profissional;
c) elementos de acesso à leitura;
d) a valorização da leitura e outros bens culturais.

No trabalho com a pesquisa de campo, Lajolo alerta que “tanto quanto
a linguagem escrita, a linguagem oral tem entrelinhas” (2012, p. 168).
Após essas considerações metodológicas, destacamos, a seguir, as
políticas públicas e ações de incentivo à leitura, identificadas na cidade de
Franca/SP.

2.5.1 Caderno Nossas Letras

No Brasil, com exceções que confirmam a regra “os suplementos
literários de vários jornais de grande porte desapareceram. Em Franca, um
suplemento literário tem resistido, ininterruptamente, há duas décadas com grande
aceitação pelo público leitor” (APÊNDICE D – ENTREVISTA 3), com a valorização
da produção literária local e o incentivo à leitura dessa produção.
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Estamos nos referindo ao caderno Nossas Letras – suplemento literário
integrante do jornal Comércio da Franca que completou 20 anos de existência. Esse
suplemento semanal não conta com suporte publicitário e nele escrevem nomes
consagrados da literatura francana e outros escritores iniciantes na prática da
escrita. A relevância de Nossas letras para a escrita e a leitura em Franca/SP, devese à pluralidade, à periodicidade e à abrangência desse caderno literário
(APÊNDICE D – ENTREVISTA 6).

2.5.2 Grupo Educacional Veredas

O Grupo Educacional Veredas foi criado em 1996 e, segundo um de
seus idealizadores,
tinha o objetivo de fazer um trabalho social na área da educação. Você só
muda a sociedade com educação. Aproximadamente 10 pessoas se uniram
e compraram quatro terrenos no Recanto Elimar II. Em sistema de mutirão,
com pessoas não só do bairro, construíram um salão grande, três salas de
aula e uma biblioteca. Deixamos a biblioteca com sete mil livros. Não
recebemos um tostão do poder público. As primeiras atividades foram: aulas
sobre escovação de dentes e aplicação de flúor com uma dentista,
empréstimos de livros, aulas de datilografia, aulas de dança, cursos de
esperanto e espanhol, curso de filosofia. A alfabetização de adultos existia
desde o início. Empréstimo e devolução de livros ocorriam aos sábados.
Fizemos ainda mutirões de limpeza no bairro com as crianças. Produzimos
um jornal mensal educativo com conteúdos variados, entre eles, de como
evitar a dengue. Esse jornal existiu durante quase 40 meses (APÊNDICE D
– ENTREVISTA 3).

Embora seja difícil mensurar os resultados dessa ação social:
nunca houve, até hoje, um caso de dengue no bairro. Pegamos crianças
pequenas e todos estão empregados. Toda meninada do curso de Filosofia
“virou gente”. Não dá para mensurar. Pregávamos a necessidade da
solidariedade, da convivência pacífica, lições de higiene e saúde. Deve ter
ajudado gente “prá danar”. O Elimar não aparece em notícias policiais
APÊNDICE D – ENTREVISTA 3).

Há cinco anos o Veredas é mantido pelo Grupo Corrêa Neves de
Comunicação (Grupo GCN) e atende a um público de, aproximadamente, 400
pessoas (90% de crianças). O objetivo desta Organização Não Governamental
(ONG),
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é levar conhecimento a quem o busque, ampliar a capacidade de interação
social, oferecer cursos que respondam à demanda dos alunos das escolas
do Bairro Elimar, e atividades, como dança, esportes e rodas de leitura que
mobilizem emocionalmente as crianças. Desenvolver o senso estético, o
sentido do belo, em todas as suas manifestações [...] (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 6).

Perguntada sobre os resultados de seu trabalho no projeto, a
entrevistada diretamente envolvida, em função de trabalho voluntário, afirmou:
percebo que as crianças se tornam mais seguras e confiantes, pois sabem
que a ONG pode ajudá-las a superar dificuldades. Também é nítido que
tomam gosto pela leitura, pois passam a frequentar a boa biblioteca que
temos, levando muitas vezes seus irmãos e pais. Não há um único
momento em que a biblioteca esteja vazia (APÊNDICE D – ENTREVISTA
6).

Entre as atividades desenvolvidas por esse grupo de trabalho estão:
acompanhamento escolar, artes, iniciação em instrumentos musicais, cursos de
idiomas, artes marciais (ANEXO I). A partir de 2013, há a intenção de mudança de
nome do Projeto para Academia de Artes.

2.5.3 Projeto Jornal na Escola

Jornal Escola, idealizado pela jornalista Sônia Machiavelli – presidente
do Conselho Consultivo do Grupo Corrêa Neves –, teve início com as primeiras
visitas de alunos de escolas públicas e particulares às antigas instalações do jornal
Comércio da Franca na região central da cidade, na década de 80 (ANEXO J). Após
mudança para nova sede do jornal, em 2007, e integração das redações – jornal,
rádio, núcleo de revistas –, ocorreu ampliação do projeto com objetivo de
familiarizar a criança e sua família com o noticiário da comunidade; permitirlhe o exercício do senso crítico; ampliar o leque de conhecimento dos
direitos e deveres do cidadão; desenvolver a capacidade de opinar sobre
assuntos de seu cotidiano; oferecer modelos de escrita que estão sendo
estudados na escola, como os gêneros literários; formar o leitor do
futuro; interagir com a comunidade escolar [...] (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 6).

O Projeto trabalha com pessoas da rede pública de ensino, com apoio
da Diretoria de Ensino e da Secretaria Municipal de Educação, em três vertentes:
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a) distribuição de jornais para, cerca de, 20 escolas selecionadas no
início de cada ano;
b) visitas de alunos à sede do jornal;
c) duas oficinas pedagógicas mensais com professores e gestores de
escolas participantes.
A avaliação do projeto Jornal Escola por educadores envolvidos
contribui para auferir resultados e para implementar ajustes necessários no
desenvolvimento do projeto (APÊNDICE D – ENTREVISTA 6).
O jornal francano responsável pelo projeto publica também o caderno
Clubinho do Comércio, destinado ao público infantil com a seção Morada das
Palavras, que divulga produções literárias de crianças, entre as quais alunos das
escolas participantes do Jornal Escola.

2.5.4 Feira do Escritor Francano

A Feira do Escritor Francano, instituída pela Lei nº 6488, de 13 de
dezembro de 2005, tem o objetivo de valorizar e incentivar os escritores da cidade.
Segundo a Lei, a Feira tem periodicidade anual e é realizada sob a responsabilidade
da Secretaria Municipal de Educação, com a participação da FEAC – Fundação
Esporte, Arte e Cultura2.
De acordo com entrevistado,
a cidade de Franca tem uma produção literária muito acima da média das
cidades brasileiras. Em um século, Franca teve 500 escritores. Publica-se
entre dez a vinte livros todo ano em Franca. É muita coisa! (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 3).

A última edição da Feira aconteceu em outubro de 2011, na praça
central Nossa Senhora da Conceição e teve a participação de escritores francanos
em geral, da Academia Francana de Letras, de livrarias locais e editoras. O público
estimado de visitantes foi de cinco mil pessoas. No ano de 2012 a Feira não foi
realizada (APÊNDICE A - ENTREVISTA 2).

A Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC é órgão da administração municipal indireta relacionado
às políticas culturais e esportivas do Município de Franca.
2
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2.5.5 Pão e Poesia

O projeto de incentivo à leitura Pão e Poesia (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 8), idealizado pelo poeta mineiro Diovvani Mendonça e lançado em
2009 na grande Belo Horizonte, inspirou a poeta Perpétua Amorim e a professora
Aretha Amorim Bellini na realização de ação semelhante na cidade de Franca/SP.
Em 2011, com o objetivo de incentivar o maior número de pessoas na leitura desse
gênero literário, a ação contou com recursos provenientes do Projeto Bolsa Cultura
2011 da Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC. A primeira e, até o momento,
única edição do Projeto teve tiragem de quinze mil embalagens com poemas de
escritores da cidade, distribuídas gratuitamente em trinta panificadoras locais
(ANEXOS E e F). Embora não houvesse custo financeiro para as padarias, em
alguns estabelecimentos comerciais a ação foi bem recebida, em outros foi recebida
com desconfiança. O Projeto não se manteve em função de falta de patrocínio para
sua continuidade.

2.5.6 Árvore Peregrina

A Árvore de Poemas, também inspirada em iniciativa de Diovvani
Mendonça, foi uma ação realizada na Feira do Escritor Francano, em 2011, por três
escritoras pertencentes à Academia Francana de Letras – A.F.L. – Perpétua
Amorim, Maria Luiza Salomão e Eny Miranda. A ação consistia em poemas escritos
em papéis enrolados e pendurados em um galho de árvore para serem lidos e
apreciados pelo público visitante da Feira.
Após a iniciativa, o projeto, sob a responsabilidade de Perpétua
Amorim e Maria Luiza Salomão, começou a percorrer salas de aulas de Escolas
Municipais de Educação de Jovens e Adultos; justificativa da alteração do nome
para Árvore Peregrina (APÊNDICE D – ENTREVISTA 8).
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2.5.7 Programa Leitura para Todos

O Programa de Leitura da Secretaria Municipal de Educação de
Franca, desenvolvido por todas as Escolas Municipais de Educação Básica, tem o
objetivo de incentivar a leitura junto aos alunos. A meta anual, por aluno, é a leitura
de doze livros de livre escolha e quatro livros escolhidos pela equipe de gestão
pedagógica da Rede Municipal de Ensino (APÊNDICE A – ENTREVISTA 1). Para
alunos da educação infantil, há o Projeto Maleta da Leitura – pequena valise que
contém livro de história, caderno de desenho, canetas e lápis coloridos. “A proposta
é que, cada dia, um aluno leve a Maleta para casa, os pais leiam a história para o
filho e a criança faça o registro da história contada com desenho (APÊNDICE A –
ENTREVISTA 1). Em 2011, a Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de
Educação, distribuiu 35.000 livros para as Escolas Municipais de Educação Básica e
Escolas Municipais de Educação Infantil. Para 2013, a intenção é a ampliação dos
acervos das escolas com a compra de, aproximadamente, 100.000 livros
(APÊNDICE A – ENTREVISTA 1).
Como afirmamos anteriormente no tópico Alfabetização e letramento:
conceitos, outras práticas sociais, outras linguagens, além da escrita, são
fundamentais para que o sujeito construa o maior número de relações possíveis que
o auxiliem no conhecimento de si próprio e do mundo que o cerca ou com o qual
esse indivíduo pode e deve sonhar. Por esse motivo, entendemos ser pertinente
ampliar o olhar para as iniciativas, não só de educação, mas também de promoção
cultural existentes na cidade.
Nessa perspectiva, foram citadas em entrevistas realizadas, ilhas de
excelência e resistência de promoção cultural no município – Caderno Nossas
Letras, Jornal Escola, Projeto Veredas, Orquestra Sinfônica de Franca, Laboratório
das Artes, Cinema e Psicanálise, Agenda Cultural do SESI.
As iniciativas citadas são, à exceção da Orquestra Sinfônica de Franca,
todas do âmbito particular. [...] O Laboratório das Artes é outra dessas ilhas
de excelência onde a população pode encontrar artes plásticas e ver
gratuitamente obras selecionadas por critérios estéticos, além de participar
de cursos ali oferecidos. O SESI tem uma agenda muito bem cuidada,
teatro e música contemplados de forma preciosa, com público lotando o
auditório a cada apresentação. O Cinema e Psicanálise, que entra no seu
quinto ano de projeções de filmes com comentários de especialistas, tem
também lotado o auditório do Centro Médico uma vez por mês, aos
sábados, e já conquistou seu público. A OSF, especialmente pelo
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entusiasmo e idealismo do maestro Nazir Bittar, cumpre com brilhantismo
seu papel de levar aos francanos música de qualidade. Temos aí, nesta
lista, literatura, leitura, artes plásticas, música, teatro, cinema. Seria um bom
modelo a inspirar o poder público. Falta entusiasmo nesta área. E sem
entusiasmo e parcerias não se chega a lugar nenhum (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 6).

Lembramos que o assunto referente às políticas públicas e ações
sociais de incentivo à leitura, no âmbito municipal, não está concluído; nossa
intenção foi a de apresentar um panorama com algumas ações mais divulgadas e
salientar a carência de mais políticas advindas do poder público municipal.
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3

A FORMAÇÃO DO LEITOR

A leitura é grande parte da minha vida: é minha
profissão, meu lazer, meu prazer, é aquilo que dá
sustentação a boa parte de minhas amizades,
estrutura minha subjetividade e minhas relações
com o mundo e as pessoas.
Kelvin Falcão Klein - Escritor e Crítico Literário

Nesses últimos vinte anos, o governo federal tem envidado esforços
para incentivar a leitura no país por meio de doação de acervos de livros para
escolas, aberturas de bibliotecas municipais e estímulos à cadeia produtiva do livro.
A despeito desses esforços, a ampliação de índices de leitura no país não se
efetivou.
A partir das considerações teóricas e dos exemplos de políticas
públicas de acesso à leitura apresentados, perguntamo-nos: como formar um leitor?
O que contribui para sua formação? Qual o papel da escola na formação de leitores?
Qual a contribuição da família?
Recorremos a ideias que nos ajudarão na empreitada de refletir sobre
as questões apresentadas, sem a pretensão de tentar esgotá-las.
Perrotti afirma que, antes de tentar mudar os rumos atuais sobre a
atual representação social da leitura, devemos nos perguntar
em que medida o conhecimento, o desejo de saber, de descobrir é
valorizado nas instituições de educação e cultura e na sociedade. Em que
medida aprender é entendido como desafio capaz de arrebatar o espírito,
conduzindo, naturalmente, crianças e jovens à pesquisa, ao conhecimento,
logo, à leitura? [...] Em que medida, enfim, nossas instituições, nossa
sociedade estimulam o ato de conhecer enquanto aventura inesgotável,
inquietação infinitamente renovável, renovada e renovadora? (PERROTTI,
1990, p. 74).

Ora, se por um lado não há fórmulas ou regras para formação do leitor
efetivo – e sabemos que a construção desse ideal vai além do ensino em escolas,
em bibliotecas ou do incentivo familiar –, por outro, constatamos que o papel da
escola em sua relação com a formação de leitores é, seguramente, fundamental
para a valorização da leitura. De acordo com Oliveira, a escola é
um lugar social onde o contato com o sistema de escrita e com a ciência
enquanto modalidade de construção de conhecimento se dá de forma
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sistemática e intensa, potencializando os efeitos desses outros aspectos
culturais sobre os modos de pensamento. Além disso, na escola o
conhecimento em si mesmo é o objeto privilegiado da ação dos sujeitos
envolvidos, independentemente das ligações desse conhecimento com a
vida imediata e com a experiência concreta dos sujeitos (OLIVEIRA, 1995,
p. 156).

Além do mais, Silva lembra que “a escola, através do processo de
alfabetização e de dinâmicas de letramento, é a principal agência responsável pelo
adentramento – e talvez permanência – das pessoas no mundo da escrita” (2012, p.
109).
Vejamos, na sequência, quadro com tabulação de questionários
destinados a 20 alunos – 5 alunos do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano), 5
alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), 5 alunos do Ensino Médio e 5
alunos do Ensino Superior – escolhidos de modo aleatório (independentemente de
sucesso ou dificuldade escolar).
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Quadro 3 - Questionários para alunos.

Número de alunos
consultados
Você tem o hábito de
ler?

Tipo de suporte?

Você gosta de ler?
Você lê mais por lazer
ou por dever escolar/
profissional?
Você vai ao cinema?
A que tipo de filme
prefere assistir?
Você conhece algum
projeto ou ação de
incentivo à leitura na
sua escola?
Você conhece alguma
biblioteca?
Você frequenta alguma
biblioteca?

Qual foi o último livro
que você leu?

A leitura desse livro foi
por dever escolar ou
por escolha pessoal?
Você gostou do livro?

ENSINO
FUNDAMENTAL I
5 (Questionários –
1 a 5)
Sim – 5
Não – 0
Jornal – 3
Revista – 2
Livro – 5
Gibi – 4
Internet – 2
Outros – 0
Sim – 5
Não – 0
Lazer – 4
Dever – 1
Ambos – 0
Sim – 5
Não – 0
Legendado – 1
Dublado – 4
Em português – 1

ENSINO
FUNDAMENTAL II
5 (Questionários – 6
a 10)
Sim – 2
Não – 3
Jornal – 1
Revista – 1
Livro – 2
Gibi –
Internet – 5
Outros – 0
Sim – 2
Não – 3
Lazer – 1
Dever – 3
Ambos – 1
Sim – 5
Não – 0

Sim – 5
Não – 0

Sim – 2
Não – 3

Legendado – 2
Dublado – 4

5 (Questionários
– 11 a 15)
Sim – 2
Não – 3
Jornal – 2
Revista – 1
Livro – 2
Gibi – 1
Internet – 3
Outros – 0
Sim – 2
Não – 3
Lazer – 1
Dever – 3
Ambos – 1
Sim – 5
Não – 0
Legendado – 2
Dublado – 3
Em português- 1

ENSINO
SUPERIOR
5 (Questionários –
16 a 20)
Sim – 2
Não – 3
Jornal – 2
Revista – 2
Livro – 2
Gibi – 0
Internet – 2
Outros – 0
Sim – 2
Não – 3
Lazer –
Necessidade – 4
Ambos – 1
Sim – 5
Não – 0
Legendado – 2
Dublado – 3
Em português – 1

Sim – 1
Não – 4

Sim – 0
Não – 5

ENSINO MÉDIO

Sim – 5
Sim – 5
Sim – 4
Sim – 5
Não – 0
Não –
Não – 1
Não – 0
Sim – 4
Sim – 1
Sim – 1
Sim – 4
Não – 1
Não – 4
Não – 4
Não – 1
Aluno 1 - Meu 1º Larousse dos Animais
Aluno 2 - Sítio do Pica-pau amarelo de Monteiro Lobato
Aluno 3 - A bela adormecida
Aluno 4 – Futebol
Aluno 5 - Felpo Filva
Aluno 6 - A morte viveu
Aluno 7 - Romeu e Julieta
Aluno 8 - O apanhador no campo de centeio
Aluno 9 - Feliz ano velho de Marcelo Rubens Paiva
Aluno 10 - Nenhum
Aluno 11 - O coruja de Aluízio de Azevedo e Minha vida de menina de Helena
Morley
Aluno 12 - A cabana
Aluno 13 - Capitães de areia
Aluno14 - A última música
Aluno15 - Til
Aluno 16 - Escrito nas estrelas de Sidney Sheldon
Aluno 17 - Nenhum
Aluno 18 – Não estou lendo
Aluno19 - Qualidade de vida
Aluno 20 - Noites brancas de Fiódor Dostoievski e Quase tudo de Danusa Leão
Escolha pessoal –
Escolha pessoal Escolha pessoal –
Escolha pessoal – 1
1
–3
2
Dever – 3
Dever – 1
Dever – 2
Dever – 1
Sim – 5
Sim – 2
Sim – 5
Sim – 3
Não – 0
Não – 2
Não – 0
Não – 0

Fonte: elaborado a partir de pesquisa de campo – APÊNDICE G.
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No quadro apresentado, observamos que os alunos do Ensino
Fundamental I foram unânimes ao responder de modo afirmativo às questões: Você
tem o hábito de ler? Você gosta de ler? A partir do Ensino Fundamental II até o
Ensino Superior, seis alunos responderam que têm o hábito e gostam de ler e nove
alunos afirmaram não ter o hábito da leitura e não gostar de ler. Da mesma forma, a
unanimidade da leitura como lazer é prerrogativa dos alunos de séries iniciais, sendo
superada pela leitura por necessidade escolar ou profissional nas séries
subsequentes, o que nos leva a pensar que houve um processo inverso ao esperado
com a escolarização. Dito de outro modo, quanto mais o aluno evoluiu no processo
de escolarização, mais distante ele ficou do hábito e do gosto pela leitura.
É fato comum em escolas, sobretudo a partir dos 6º anos do Ensino
Fundamental, preocupação excessiva com o ensino de regras normativas da língua
escrita em detrimento da leitura por prazer e fruição. Por esse motivo, fica a
impressão de que os alunos, com o passar dos anos escolares, parecem desgostar
de ler.
Outro entendimento depreendido dos questionários (APÊNDICE G) é a
preferência por assistir a filmes dublados conforme justificativas a seguir:
– “Porque ainda não sei falar inglês e não gosto de ficar lendo a tela” –
4º ano do Ensino Fundamental I.
– “Porque é mais legal e mais importante” – 5º ano do Ensino
Fundamental I.
– “Porque dá para entender a fala dos personagens que fazem o filme”
– 5º ano do Ensino Fundamental I.
– “Porque não consigo acompanhar o filme e ler ao mesmo tempo” – 5º
ano do Ensino Fundamental.
– “Porque é mais interessante” – 5º ano do Ensino Fundamental I
– “Não gosto de ler as legendas” – 8 º ano do Ensino Fundamental II.
– “É mais fácil de entender o filme” – 9º ano do Ensino Fundamental II.
– “Porque não consigo acompanhar o filme e ler ao mesmo tempo” – 9º
ano do Ensino Fundamental II.
– “Para prestar atenção aos detalhes das cenas, sem a preocupação
de ficar lendo as falas” – 1º ano do Ensino Médio.
– “Acho mais interessante” – 2º ano do Ensino Médio.
– “Para acompanhar melhor o filme” – 2º ano do Ensino Superior.
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– “Tenho preguiça de ficar lendo” – 2º ano do Ensino Superior.
– “No filme dublado, eu acompanho melhor sem perder a cena e a
história” – 3º ano do Ensino Superior.
As respostas parecem legitimar uma das máximas incluídas na
Introdução dessa dissertação: “nas salas de cinema de Franca, só são exibidos
filmes dublados”, comentada, inclusive, na mídia impressa local (ANEXOS D e G).
Podemos inferir também que, embora os alunos tenham afirmado ler
por dever escolar ou profissional, 75% gostaram dos livros lidos, conforme
depoimento de um dos alunos consultados: “apesar de não gostar muito de ler, eu
acabo, na maioria das vezes, gostando dos livros” (APÊNDICE G – Questionários 120).
“Por desencadear um processo de democratização do saber e maior
acesso aos bens culturais, a escola é um elemento de transformação que não pode
ser negligenciado” (ZILBERMAN, 2009, p. 26). É ambiente, e para muitas pessoas, o
único ambiente, de contato com diversos gêneros de leitura, circunstância favorável
para despertar o gosto pelo ato de ler. Cabe à ela, portanto, tirar proveito desses
momentos de envolvimento do aluno com o livro.

3.1

DIDATIZAÇÃO DA LEITURA

Chamamos didatização da leitura a ação de tornar o ato de ler
vinculado, estritamente, a objetivos escolares que, nem sempre, valorizam a obra
literária e, tampouco, contribuem para incentivar a leitura junto aos alunos:
é certo que a obra literária, em posse do leitor, não é mais de domínio do
autor (se um dia sequer chegou a sê-lo). Ela se torna, por assim dizer, um
fato público que pode ser reapropriado de infinitas e improváveis maneiras.
É a medida mesma de sua vitalidade. Entretanto, qual o limite de
reapropriação escolar das produções literárias? A que se presta o ensino de
literatura, quando constrangido pelo crivo interpretativo? O que dizer, então,
das sinopses esquemáticas e versões simplificadas das obras a título de
incentivo ao hábito de ler, senão como fomento de seu avesso absoluto?
(AQUINO, 2007, p.78)

Na tentativa de obrigar os alunos a lerem livros considerados
importantes e averiguar aprendizados sobre os livros lidos, professores dispõem de
instrumentos de interpretação e avaliação que privilegiam aspectos superficiais da
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leitura, tais como: lugar onde se passa a história, número de personagens,
localização de trechos do livro, resumo de capítulos, fichas de leitura, entre outros.
Vejamos o diálogo entre duas escritoras – Ana Maria Machado e Ruth
Rocha – autoras da literatura destinada ao público infantil e juvenil de renome
internacional:
Ana – Diga o título de um livro de adulto, para você, na sua vida. Um livro
de que você goste muito.
Ruth – A cidade e as serras.
Ana – A cidade e as serras. Quantos personagens tem?
Ruth – Não tenho a menor ideia.
Ana – Não tem a menor ideia. E isso tampouco tem a menor importância
(MACHADO; ROCHA, 2011, p. 91-92).

O diálogo elucida perguntas frequentes em avaliações sobre livros, no
contexto escolar. Nesse caso, se o aluno envolver-se no texto, o saber que ficará em
sua memória é muito mais do que o número de personagens da história, contudo, se
não houver envolvimento, nem isso ficará. Portanto, para que a leitura se transforme
em hábito prazeroso, sua abordagem deveria se afastar da superficialidade e do
utilitarismo.
Outra vertente da didatização é a valorização do livro didático que
assume lugar privilegiado na instituição escolar em detrimento do livro literário. Em
muitas escolas, o livro didático constitui-se
no arquétipo do livro em sala de aula, acaba por exercer um efeito que
embacia a imagem que a prática da leitura almeja alcançar. Esta se
caracteriza por uma experiência do presente, com a qual se compromete o
leitor, já que este contribui com seu mundo íntimo no processo de
decifração da obra. O livro didático exclui a interpretação e, com isso, exila
o leitor. Propondo-se como autossuficiente, simboliza uma autoridade em
tudo contrária à natureza da obra de ficção que, mesmo na sua autonomia,
não sobrevive sem o diálogo que mantém com seu destinatário. E, enfim o
autoritarismo se apresenta de modo mais cabal, quando o livro didático se
faz portador de normas linguísticas e do cânone literário. Ou quando a
interpretação se imobiliza em respostas fechadas, de escolha simples,
promovidas por fichas de leitura, sendo o resultado destas a anulação da
experiência pessoal e igualitária com o texto (ZILBERMAN, 2009, p. 35).

Os exames vestibulares, a que os alunos do final do ensino médio
submetem-se para ingresso no ensino superior, podem engendrar, também,
processos de didatização do ato de ler.
– Minha filha de 17 anos lê pouco, principalmente porque o ensino
médio é voltado quase que apenas para conteúdos de vestibular. Mas já leu mais,
antes dessa fase” (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 9).
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Ora, a preocupação com o vestibular, que passa a ser visto como fim
em si mesmo, em algumas escolas começa, sem exagero, na educação infantil.
Assim, a escola ocupada na lida de transmitir o conteúdo cobrado em listas de tais
exames, perde a oportunidade de contribuir para o letramento, na concepção já
citada, de leitura da palavra e do mundo:
no ensino médio, quando o ensino da literatura poderia assumir o espaço de
formação do gosto cultural a partir do que os alunos vivem como
adolescentes na sociedade, a disciplina se fecha no biografismo e no
historicismo monumentalista, isto é, na consagração de escritores que não
deriva da apreciação de seus textos, mas do acúmulo de informações sobre
seus feitos e suas glórias. [...] (PAULINO; COSSON, 2009, p.72).

Nessa perspectiva, conhecimentos sobre História da Literatura e
características de movimentos literários, sobre biografia de autores, sobre detalhes
superficiais de textos resumidos passam a ter primazia sobre a própria experiência
literária, experiência sensível do aluno com o livro, imprescindível para a formação
do leitor.
Para Zilberman, “em decorrência de sua natureza, a leitura aponta a
uma modalidade de experimentação do tempo e do espaço circundante que
transcende sua função escolar. E restringir-se a esta pode significar mesmo a sua
esterilização” (2009, p. 36).
Para além da didatização, Pennac, em outras palavras, afirma que a
formação do “bom leitor” depende de os
[...] adultos que o circundam alimentarem seu entusiasmo em lugar de pôr à
prova sua competência, estimularem seu desejo de aprender, antes de lhe
impor o dever de recitar, acompanharem seus esforços, sem se contentar
de esperar na virada, consentirem em perder noites, em lugar de procurar
ganhar tempo, fizerem vibrar o presente, sem brandir a ameaça do futuro,
se recusarem a transformar em obrigação aquilo que era prazer [...]”.
(PENNAC, 2011, p. 48).

De acordo com Machado (2012), além de ser etapa na aquisição e
transmissão dos conhecimentos acumulados pela espécie, a leitura é uma
oportunidade de contato com a experiência literária que vem a ser a arte das
palavras: “e a espécie humana precisa muito disso, já que, como sintetiza o poeta
Ferreira Gullar, „a vida só não basta‟ ” (MACHADO, 2012, p. 59).
Com efeito,
modelo do desvelamento do mundo, a leitura encontra na literatura
eventualmente seu recipiente imprescindível. Preservar essas relações é
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dar sentido a elas. E, se a escola não pode absorvê-las por inteiro,
igualmente não pode ser o lugar onde estas se rompem em definitivo, sob
pena de arriscar sua missão e prejudicar, irremediavelmente, o ser humano
a quem diz servir (ZILBERMAN, 2009, p. 34).

Zilberman reforça, ainda, a importância da literatura para a formação
do leitor:
[...] se é a literatura de ficção, na sua globalidade, que deflagra a
experiência mais ampla da leitura, sua presença no âmbito do ensino
provoca transformações radicais que, por isso mesmo, são imprescindíveis.
Além disso, ela é a condição de o ensino tornar-se mais satisfatório para
seus principais interessados, a saber, os sujeitos que transitam pela sala de
aula, sejam professores sejam alunos. E de a escola renovar-se, ainda
quando resgatar sua função original, que é dar acesso à ação de ler [...]
(ZILBERMAN, 2009, p. 36).

Nesse sentido, refletimos sobre a carência de ações desenvolvidas
pela escola referentes ao incentivo à leitura que não estejam didatizadas e
insistimos no protagonismo do professor como influência para que o hábito da leitura
se estenda por toda vida.

3.2

O TRABALHO DOS PROFESSORES

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil em sua terceira
edição, o professor foi quem mais influenciou na formação do hábito de leitura, para
45% das pessoas entrevistadas (FAILLA, 2012):
o professor sempre foi e sempre será um mediador privilegiado de leitura,
cabendo principalmente a ele a iniciação das crianças à leitura através da
alfabetização e o ensino das diferentes práticas que são necessárias às
demandas da vida atual nas sociedades letradas, também chamadas de
sociedade do conhecimento, da informação e/ou, ainda, midiáticas (SILVA,
2012, p. 110-111).

O privilégio na capacidade do professor influenciar as pessoas no ato
de ler, confirmada por diversas pesquisas, encerra paradoxo constatado por
Macedo:
damos tanto para nossos alunos, para nossa comunidade pedagógica e
nem sempre podemos, sabemos e temos condições de dar para nós
mesmos aquilo que sabemos que é bom para eles. Se os alunos devem ler
e escrever porque é bom, porque tem valor social, por que nós também
não? Por que não se dar, não reivindicar, não criar condições, dentro dos
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limites da nossa vida, para sofrer e desfrutar as vicissitudes da produção
intelectual?
Valorizar a aprendizagem como um direito nosso é maravilhoso, porque nos
convida ao aperfeiçoamento, à expressão de pensamentos, de sentimentos,
de aspirações, de crenças, de hipóteses, de experiências. Escrever, por
exemplo, é bom não apenas para os nossos alunos, mas para nós também,
porque através da escrita podemos compartilhar experiências, traduzir em
operações de linguagem algo que pôde ser vivido apenas como experiência
ou pensamento. O mesmo vale para a leitura: por que não reservamos um
tempo e um espaço para ela? Por que, ainda que necessário, só podemos
fazer leituras obrigatórias ou escritas obrigatórias? (MACEDO, 2005, p. 56).

Como pode um professor falar do encantamento, do pasmo,
proporcionados pela leitura se ele mesmo, não usufrui desses sentimentos?
Portanto para que essa influência produza um efeito nos alunos,
o profissional da educação precisa demonstrar entusiasmo pela leitura,
expressando esse interesse em suas manifestações discursivas. É preciso
assimilar os conteúdos das leituras. É preciso mais – falar sobre suas
experiências leitoras. Se essa manifestação pode influenciar o outro,
mudanças podem ser desencadeadas entre as pessoas. Assim poderemos
mudar a condição desse Brasil que não lê (RÖSING, 2012, p. 105).

Como exemplo pragmático de formação do professor leitor, Castrillón
sugere o estabelecimento de uma hora de leitura diária nas escolas e de debates
sobre textos teóricos e literários entre os professores:
acredito que isso mudaria muito a visão que eles têm sobre a leitura. O
problema é que os professores lêem, e muito, mas em função de seu
trabalho, não em função da vida. Então acabam não transmitindo um
interesse pela leitura. Creio que é preciso introduzir, convidar os docentes a
ler literatura e acompanhá-los nessas leituras (CASTRILLÓN, 2011, online).

Para verificar os hábitos de leitura do professor e de outros
profissionais que atuam no contexto escolar, realizamos pesquisas com cinco
professoras, duas coordenadoras pedagógicas, uma orientadora educacional, três
diretores de instituições de ensino da rede pública e uma professora e uma
coordenadora pedagógica de instituição de ensino particular (APÊNDICE C). Todos
os profissionais consultados afirmaram gostar e ter o hábito de ler. Entre as
principais leituras

estão

jornais, livros

literários,

livros religiosos,

revistas

pedagógicas.
De acordo com responsável por direção de escola pública, “a leitura é o
caminho para o indivíduo se apropriar de conhecimento e consequentemente ter, a
partir daí, visão de mundo e tornar cidadão crítico e consciente” (APÊNDICE C –
QUESTIONÁRIO 14).
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No quadro, a seguir, apresentamos panorama da representação da
leitura para seis professoras da cidade de Franca, sendo três do Ensino
Fundamental I (APÊNDICE C – ENTREVISTA 4 e QUESTIONÁRIOS 5 e 6), uma do
Ensino

Fundamental

II

(QUESTIONÁRIOS 1 e 2).

(QUESTIONÁRIO

3)

e

duas

do

Ensino

Médio
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Quadro 4 - Questionários para professoras.
PERGUNTAS
Número de Professoras entrevistadas
1. Você tem o hábito de ler?
2. Que tipos de suporte de leitura você mais
lê?

3. Qual o último livro que você leu?

4. Como você escolhe o livro que vai ler?

5. Você lê mais por lazer ou por necessidade
profissional?
6. Você gosta de ler?
7. Você vai ao cinema?

8. Você prefere filmes legendados ou
dublados?
Por quê?

9. Que tipo de lazer você prefere?

10. Conhece projeto ou política pública para
incentivar à leitura?

11. Você conhece e frequenta bibliotecas?

RESPOSTAS
6
Sim – 6
Não – 0
Revistas – 5
Jornais – 4
Livros literários – 7
Livros técnicos – 2
Professora 1 – Revistas.
Professora 2 – Romance Espírita.
Professora 3 – Com todas as letras, de Emília Ferreiro.
Professora 4 – Frankenstein.
Professora 5 – Breve história sobre o Cristianismo.
Professora 6 – Catarina Malagueta (literatura infanto-juvenil)
Por autor – 4
Por assunto – 4
Por recomendação – 5
Por propaganda na mídia – 1
Por lazer –
Por necessidade profissional –
Pelos dois motivos – 6
Sim – 6
Não – 0
Sim – 6
Não – 0
Professora 1 – Os dois.
Professora 2 – Dublados. Se eu leio a legenda, não acompanho
o filme.
Professora 3 – Prefiro dublados, pois se legendados não
consigo me ater aos fatos, enredo, detalhes de cada cena.
Professora 4 – Prefiro legendados, pela qualidade do filme.
Professora 5 – Prefiro os dublados, porque já estou com grau
avançado, devido à idade.
Professora 6 – Prefiro os legendados para poder ler as falas,
pois a legenda traz as falas mais próximas do texto original.
Professora 1 – Assistir a filmes.
Professora 2 – Reuniões familiares.
Professora 3 – Assistir a filme em família.
Professora 4 – Viajar e ficar em casa lendo.
Professora 5 – Viajar.
Professora 6 – Ir ao shopping.
Professora 1 – Ler e escrever da Secretaria de Estado de São
Paulo.
Professora 2 – Projeto de leitura Ler e Escrever do Estado.
Professora 3 – Leitura para todos e Projeto Ler e escrever.
Professora 4 – Não conheço.
Professora 5 – Projeto Ler e Escrever do Estado de São Paulo e
os projetos que desenvolvemos durante o ano letivo.
Professora 6 – Jornal Escola e Projeto Centopéia.
Professora 1 – Biblioteca Municipal e biblioteca da escola.
Professora 2 – Conheço a biblioteca da Unifran, mas não
costumo freqüentar.
Professora 3 – Sim. A Municipal e a da UNESP.
Professora 4 – Biblioteca Municipal e a da escola.
Professora 5 – Conheço, mas não frequento.
Professora 6 – Sim. A Biblioteca Municipal.

Fonte: elaborado a partir de pesquisa de campo (APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS 1, 2, 3, 5 e 6 e
ENTREVISTA 4).
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Quanto à leitura por lazer ou necessidade profissional, uma das
professoras respondeu que: “nem sempre se consegue ler por lazer. Então temos de
nos policiar, se não a leitura fica restrita ao lado profissional” (APÊNDICE C –
ENTREVISTA 4).
Em questão que aborda a maneira pela qual a professora incentiva a
leitura aos alunos, as respostas foram:
- “Oferecendo textos de qualidade.” (APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO
1);
- “Através de leitura diária, projetos de leitura, clube de leitura”
(APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 3);
- “De muitas formas. Temos a roda de biblioteca semanalmente, em
que os alunos escolhem o livro que querem ler e tem a roda de leitura compartilhada
em que eu leio e eles acompanham a leitura em seus livros [...]” (APÊNDICE C –
ENTREVISTA 4);
- “Tenho um projeto de leitura com meus alunos” (APÊNDICE C –
QUESTIONÁRIO 5);
- “Fazendo a abertura das minhas aulas com bons livros” (APÊNDICE
C – QUESTIONÁRIO 6);
A seguir, depoimento de professora que relatou, em detalhes, de que
forma incentiva a leitura em seu grupo de alunos do 4º ano do Ensino Fundamental.
Percebi que alguns alunos eram muito resistentes à leitura. Então inclui na
roda da biblioteca livros como A casa sonolenta, A bruxa Salomé e outros
livros indicados para uma faixa etária menor. Os alunos resistentes
pegavam os livros e diziam que estavam lendo para os irmãos mais novos.
No final do ano esses alunos relataram que a roda de biblioteca tinha sido
muito importante na vida deles. [...] Se o objetivo é fazer com que os alunos
gostem de ler, eles podem descobrir isso seja em um livro de cem páginas
que não tem figuras ou em um livro de vinte páginas com figuras
(APÊNDICE C – ENTREVISTA 4).
Na roda de leitura compartilhada enfatizo o ritmo do texto, a hora de parar,
comento detalhes interessantes e às vezes, um ou outro aluno se propõe a
ler. Na hora dessa atividade, eu procuro sair da sala e procurar um local
agradável para lermos ou então ler bem próximos uns dos outros
(APÊNDICE C – ENTREVISTA 4);
Outra atividade bacana é a pesquisa de autor, de ilustrador, a relação entre
autor-ilustrador. Foi muito legal porque eles começaram a se interessar por
livros de determinados autores. Por exemplo: Ricardo Azevedo.
Perceberam que no caso dele os desenhos tinham algo em comum. Com o
Ziraldo e tantos outros também acontece isso. O autor deixa sua marca e o
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ilustrador também. Os alunos passaram a olhar para essas marcas
(APÊNDICE C – ENTREVISTA 4).

Em consonância com esse depoimento,
[...] o recurso à literatura pode desencadear com eficiência um novo pacto
entre os estudantes e o texto, assim como entre o aluno e o professor. No
primeiro caso, trata-se de estimular uma vivência singular com a obra,
visando ao enriquecimento pessoal do leitor, sem finalidades precípuas ou
cobranças ulteriores. Já que a leitura é necessariamente uma descoberta de
mundo, procedida segundo a imaginação e a experiência individual, cumpre
deixar que este processo se viabilize na sua plenitude. Além disso, sendo
toda a interpretação em princípio válida, porque oriunda da revelação do
universo representado na obra, ela impede a fixação de uma verdade
anterior e acabada, o que ratifica a expressão do aluno e desautoriza a
certeza do professor. Com isso, desaparece a hierarquia rígida sobre a qual
se apoia o sistema educativo, o que repercute em uma nova aliança, mais
democrática, entre o docente e o discente. E com consequências
relevantes, já que o aluno se torna coparticipante, e o professor, menos
sobrecarregado e mais flexível para o diálogo. (ZILBERMAN, 2009, p. 3536).

Para Paulino e Cosson a “interferência crítica do professor é
fundamental para que os alunos ampliem sua competência leitora, lendo textos
culturalmente significativos e entendendo o que os faz significativos” (2009, p. 76). É
fato que
- [...] de modo geral, os livros chegam à escola.
- O que falta, então? Professor que saiba o que fazer com esses livros.
Existem projetos, mas ainda são incipientes – acho que só mais
recentemente está se atentando para isso –, projetos de formação de
professor leitor. [...] Acho que a grande ênfase deve ser a formação do
professor leitor. (MACHADO; ROCHA, 2011, p. 65)

Lembramos que na pesquisa de campo com alunos, chamou a atenção
o fato de 60% dos adolescentes – alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio
– afirmarem não gostar de ler. Porém
[...] a adolescência está tão próxima de uma visão poética do mundo... Tudo
é tão intenso, emocional, carregado de paixões e exageros. É uma pena
que, muitas vezes, a formação de nossos professores não inclua um
contato com esses textos, para que eles possam constituir seu próprio e
fazer uma seleção pessoal adequada à prática cotidiana em sala de aula,
em cada grupo e em cada momento que se apresenta durante o ano letivo.
Há tanta coisa boa, tanto poema excelente que todos têm o direito de
conhecer, de incorporar a suas vidas [...] (MACHADO; ROCHA, 2011, p. 2627).
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Nesse sentido, trabalho de professores de Cursos de Letras –
responsáveis pela formação de outros professores que, obrigatoriamente, trabalham
a questão da leitura, é relevante para melhorar a situação leitora no país e,
consequentemente, o letramento que leva ao desenvolvimento pessoal e social.
Segundo professora do Curso de Letras:
a leitura é fundamental para desenvolver a imaginação, para ampliar as
experiências e vivências, enriquecer emocional e intelectualmente e
também para desenvolver as habilidades de linguagem, de forma geral
(APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 7).

Para outra professora do mesmo curso, o tipo de leitura de sua
preferência são
aquelas que me “incomodam”, me provocam, aquelas que me dão a
sensação de que continuo “lendo” a obra, mesmo depois de tê-la terminado;
isso normalmente acontece com a leitura de bons romances, contos,
crônicas; não interessa o gênero ou o tamanho da obra [...] (APÊNDICE C
– QUESTIONÁRIO 8).

A mesma professora descreve o trabalho de leitura com alunos como
“um trabalho de „despertar‟, incentivar e aprofundar o gosto pela leitura; assim, o
meu primeiro passo é „incomodá-los‟, tirá-los da “zona de conforto” (APÊNDICE C –
QUESTIONÁRIO 8).
Um recurso para a formação do leitor que não deve ser descuidado
pela escola é a valorização da leitura em voz alta, como forma de fruição. No
passado
ler em voz alta era uma forma de sociabilidade compartilhada e muito
comum. Lia-se em voz alta nos salões, nas sociedades literárias, nas
carruagens ou nos cafés. A leitura em voz alta alimentava o encontro com o
outro, sobre a base da familiaridade, do conhecimento recíproco, ou do
encontro casual, para passar o tempo.[...] A leitura em voz alta alimentava
uma relação entre o leitor e a comunidade dos próximos (CHARTIER, 1999,
p. 142-143).

Nos dias atuais a leitura em voz alta está circunscrita a situações
didáticas escolares e a atividades institucionais em igrejas, tribunais, entre outros.
A partir do panorama apresentado, reconhecemos a existência de
trabalhos de excelência para incentivar o ato de ler, tarefa realizada por professores
apaixonados pela leitura, porém constatamos também a necessidade de
investimentos em políticas públicas de formação do professor leitor.
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3.3

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Para Piúba, as bibliotecas públicas são ambientes importantes para a
formação de leitores, por isso a necessidade de
implantação de programas voltados para a dinamização social por meio de
atividades artísticas e culturais, bem como de mediação de leitura e de
extensão comunitária, compreendendo a biblioteca como um dínamo
cultural e social, algo que vai além de depósito de livros (PIÚBA, 2012, p.
220).

A Lei nº 12.244 de 2010, que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas escolares do país, determina que, em um prazo máximo de dez anos,
todas as instituições de ensino públicas e privadas tenham bibliotecas com, no
mínimo, um livro para cada matrícula efetivada e a presença de um profissional
bibliotecário.
Os acervos de livros das escolas públicas de Franca/SP se compõem
por meio de recursos e doações do Ministério da Educação, Secretaria Estadual de
Educação, da Secretaria Municipal de Educação, Associação de Pais e Mestres e
promoções escolares (APÊNDICE C – ENTREVISTA 11 e QUESTIONÁRIOS 14 e
15).
Em grande parte das escolas brasileiras os espaços de leitura não
podem ser considerados bibliotecas no sentido de
edifício ou recinto onde ficam depositadas, ordenadas e catalogadas
diversas coleções de livros, periódicos e outros documentos, que o público,
sob certas condições, pode consultar no local ou levar de empréstimo”
(HOUAISS, 2010, p. 284).

Chamamos, portanto, de salas de leitura, uma vez que nem sempre o
acervo de livros está ordenado e catalogado, nem sempre os alunos podem
consultar livros ou mesmo retirá-los como empréstimo. Em alguns casos, o espaço
físico projetado para abrigar a biblioteca ou, se se quiser, sala de leitura tornou-se
sala de aula em função da demanda de matrículas (APÊNDICE C –
QUESTIONÁRIOS 14 e 15)
Obstáculo de grande parte das salas de leitura escolares é a falta de
profissional para desempenhar a função de orientar os alunos e propor atividades a
fim de transformar essas salas em espaços culturais dinâmicos. No caso da rede
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pública de ensino em Franca, muitas escolas têm como profissional responsável
pelas salas de leitura e pelo acervo de livros professores readaptados3 (APÊNDICE
C – ENTREVISTAS 9 e 11 e QUESTIONÁRIOS 14 e 15). Sem desmerecer esses
profissionais, constatamos que, para a maior parte deles, falta formação e afinidade
com o trabalho a ser desenvolvido.
Na pesquisa com alunos, constatamos que todos eles conhecem
alguma biblioteca, no entanto, apenas 50% dos alunos frequentam biblioteca e,
quase sempre, biblioteca das instituições onde estudam. Por esse motivo, “a
biblioteca escolar é uma das formas de que a escola e a comunidade dispõem para
impor a sua marca na cultura e na história” (SILVA, 2009, p. 202). Isso explica a
importância e a necessidade de políticas públicas de implantação e, sobretudo, de
valorização desse espaço.

3.4

O CINEMA E O LEITOR

O cinema como instrumento de expressão cultural, é fonte de
entretenimento e formação. Revela o pensamento humano e cria oportunidades de
reflexão por meio das representações da cultura, da história, da política, da
economia, do modus vivendi de uma sociedade. O cinema – expressão artística
politizadora e, portanto, ação social – em inúmeras oportunidades retratou a
preocupação com a questão da leitura em filmes. Vejamos alguns exemplos.

3.4.1 O nome da rosa

Der name der Rose, filme do diretor Jean Jacques Annaud, estreado
em 1986, foi baseado no romance homônimo do crítico literário italiano Umberto
Eco. O filme, ambientado no ano de 1327, tem, como pano de fundo, um mosteiro
situado no norte da Itália. Os franciscanos Willian de Baskerville e seu pupilo Adso
chegam ao mosteiro e encontram um cenário de horror com mortes misteriosas. Na
3

Na Rede Municipal de Ensino da cidade de Franca, professores readaptados são profissionais
afastados da sala de aula por motivo de saúde.
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biblioteca, os dois descobrem rico acervo de livros manuscritos onde grande parte
do conhecimento achava-se preservado:
Willian de Baskerville – Eu sabia! Eu sabia! Adso, eu sabia! Percebes que
estamos numa das maiores bibliotecas da cristandante? [...] ninguém
deveria ser proibido de consultar estes livros livremente.
Adso – Talvez sejam considerados preciosos e frágeis demais.
Willian de Baskerville – Não. Não é isso. É porque eles contêm uma
sabedoria diferente da nossa e ideias que podem nos fazer duvidar. E a
dúvida, Adso, é inimiga da fé (O NOME..., 1986).

A trama aborda, em um de seus argumentos, o tema da livre circulação
do conhecimento contido nos livros como ameaça aos poderes constituídos.

3.4.2 Um sonho de liberdade

Um sonho de liberdade (The Shawshank Redemtion‟s), obra do diretor
Frank Darabont, estreou em 1994 e apresenta em seu enredo, a amizade entre dois
homens e a possibilidade de vivências libertadoras em uma biblioteca de um
presídio americano (UM SONHO...,1994), reafirmando a ideia de Aquino de que “a
prática da leitura é condição sine qua non para a transformação social e humana”
(2000, p. 189).

3.4.3 O carteiro e o poeta

O filme, do diretor Michael Radford, de 1994, baseado no livro de
Antônio Skármeta, retrata o tempo de exílio do poeta Pablo Neruda em uma ilha
italiana e a amizade entre o poeta e o carteiro responsável por levar sua
correspondência.
Mário – Com licença Don Pablo, e eu irei embora.
[...]
Mário – Também gostei quando escreveu: “estou cansado de ser um
homem”. Isso também acontece comigo, mas nunca soube como dizer.
Realmente gostei quando li.
[...]
Pablo Neruda – Quando você explica, a poesia se torna banal. Melhor do
que qualquer explicação é a experiência de sentimentos que a poesia pode
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revelar a uma alma
CARTEIRO..., 1995).

suficientemente

aberta

para

entendê-la

(O

A grande transformação que ocorre na vida do carteiro é a passagem
de um estado de semi-alfabetização para um estado de leitor pleno, sobretudo de
livros de poesia.

3.4.4 Escritores da liberdade

Filme de Richard La Gravenese, lançado em 2007, é baseado na
história real de Erin Gruwell, professora de escola com histórico de violência, diante
de uma classe com sérios problemas de relacionamento. O filme aborda o tema da
intolerância entre adolescentes e o desafio para fazê-los acreditar na capacidade de
transformação que educação e a leitura podem ter (ESCRITORES..., 2007).

3.4.5 O leitor

O Leitor (The Reader) é um filme teuto-americano do diretor Stephen
Daldry de 2008. Na Alemanha pós-segunda guerra, o adolescente Michael Berg, de
tradicional família envolve-se com Hanna Schmitz, cobradora de bonde, analfabeta e
bem mais velha que ele.
Hanna – Trouxe o livro?
Michael – Trouxe. Peguei hoje de manhã.
Hanna – Qual?
Michael – Odisséia de Homero. É minha tarefa de casa.
Hanna – Vamos mudar a ordem das coisas. Leia para mim primeiro,
menino. Depois faremos amor.

Em seus encontros, Michael passa a ler romances como Odisséia,
Guerra e Paz, O amante de Lady Chatterlay sob os olhares encantados de Hanna,
que descobre, assim, um mundo de surpresas reveladas pela leitura (O LEITOR,
2008).

69

3.4.6 Balzac e a costureirinha chinesa

O filme, baseado no livro de Daí Sijie, conta a história de dois jovens
“burgueses e reacionários”, encaminhados a vilarejo nas montanhas da China,
durante a Revolução Cultural Maoísta, para passarem por processo de reeducação.
Os jovens conhecem a costureirinha da vila e, após roubarem “livros proibidos” –
exemplares de cânones literários ocidentais – iniciam momentos de leitura, que dão
origem a uma história de amizade e cumplicidade entre os três. Além da
costureirinha, seu avô, alfaiate, se encanta com as histórias dos livros:
Alfaiate – Dizem que você sabe muitas histórias. Conte-me uma.
Luo – Esta começa em Marselha. No ano de 1815.
[...]
Luo – É sobre um navegador francês, o capitão Edmond Dantes, mais
tarde, conhecido como Conde de Monte Cristo.
Monte Cristo nos manteve acordados por nove noites seguidas. O velho
alfaiate era infatigável. À noite ele me ouvia, de dia ele trabalhava.
Inspiradas por Dumas, fantasias apareciam nas roupas que ele criava.
Pequenos detalhes franceses, de repente, adornavam as roupas das
nossas camponesas. Naquele ano, uma brisa mediterrânea soprou em
nossas montanhas. Dumas se surpreenderia com o resultado (BALZAC...,
2002).

O filme retrata a transformação de uma comunidade a partir da leitura
de obras literárias.

3.4.7 Minhas tardes com Marguerite

Filme francês do diretor Jean Becker, que estreou em 2010 com o
nome de La Tête em Friche, aborda a amizade entre Germain, um rude feirante e
Margueritte, uma senhora de mais de 90 anos, apaixonada por livros. Margueritte
vive em uma casa de idosos e, por amar a leitura e seus livros não se sente só.
Germain é alvo de chacotas constantes por conta de sua simploriedade. Um dia, em
encontro na praça, Margueritte convida Germain para ouvir a história que está lendo,
ele aceita e ingressa no mundo da palavra e da literatura o que faz com suas vidas
se transformem.
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Margueritte – Pronto!
Germain – Terminou?
Margueritte – Sim. Nós lemos A Peste em dez dias. Exceto algumas
passagens.
Germain – Você leu.
Margueritte – Não pense assim Germain. Você é um excelente leitor. Ler é
também escutar.
Germain – Escutar?
Margueritte – Veja as crianças, quando as ensinamos a ler. Lemos para
elas em voz alta. Se lemos bem e elas escutam bem, querem sempre mais.
Depois, têm necessidade disso.
Germain – Ficam viciadas, como numa droga. Nunca usei drogas, mas
nunca usei livros (MINHAS..., 2010).

A cena do diálogo acima e as outras cenas dos filmes citados ilustram
estratégias para trabalhar a leitura em sala de aula. Entre essas estratégias, a leitura
compartilhada, apresenta-se como oportunidade de aproximação das pessoas entre
si e das pessoas com o ato de ler.
Nosso objetivo, com a reprodução dos diálogos nos exemplos
destacados, foi apontar que o cinema, como arte, trata da leitura e da transformação
que seu hábito produz.

3.5

HISTÓRIAS DE LEITORES

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos com inúmeros relatos que
possibilitaram reflexão sobre a história da formação do hábito de ler para cada
pessoa, bem como a importância que a leitura tem na vida dela, a influência dos
hábitos de leitura dos pais e a influência dos hábitos de leitura dessas pessoas na
vida dos filhos. Essas histórias, em função de sua abrangência (APÊNDICE F –
QUESTIONÁRIOS 1-10) não estão restritas a esse tópico e, ao contrário, integram
grande parte do trabalho.
Em relação à influência de pessoas do convívio para a formação do
hábito de ler, constatamos que 70% dos leitores responderam que foram
influenciadas pela família (pai, mãe, avô), 40% por professores e 1% não teve
influência (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIOS 1-10):
– “Minha mãe sempre incentivou o hábito da leitura, de forma tranqüila,
sem imposição, com prazer” (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 2).
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– “Minha mãe, por ser professora tinha muito claro a importância da
leitura para o pleno exercício da cidadania (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 3).
– “Meus pais estudaram por, somente, dois anos, mas achavam, como
a mãe da Adélia Prado, o estudo „a coisa mais linda do mundo‟. Cresci com o
incentivo deles ao estudo e à leitura (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 5).
Na questão sobre os hábitos de leitura dos filhos, 40% das pessoas
responderam que seus filhos lêem bastante:
– “A minha filha de dez anos me imita e tem sempre livros e gibis na
sua cabeceira. Tento passar a leitura como um valor” (APÊNDICE F –
QUESTIONÁRIO 8).
Já 60% das pessoas consultadas, responderam que os filhos não leem
conforme o esperado:
– “Meus filhos leem menos do que poderiam. O acesso à leitura na
minha casa é relativamente vasto [...] Não abandono minha luta para incentivá-los;
cedo ou tarde, a influência pode render frutos” (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 5).
– “Meu filho lê pouco, basicamente os livros obrigatórios da escola”.
(APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 7).
A conclusão foi: não há conclusões. Houve depoimentos de pessoas
que não gostavam de ler e seus pais eram ávidos por leitura, de pessoas ávidas por
leitura cujos pais nunca leram um livro e de pessoas ávidas por leitura cujos pais
liam muito.
Quando indagados sobre qual teria sido a maior influência para tal
qualificação, alguns não souberam responder, outros responderam que o desejo de
ler parecia inato.
Desde pequena, sempre gostei muito de ler. Desde o ensino fundamental
frequentava a biblioteca municipal, ou mesmo a biblioteca do colégio e foi o
gosto pela leitura que me levou a escolher, inclusive o curso de graduação.
[...] Meus pais nunca foram ávidos leitores de livros – meu pai sempre leu
muito jornal, mas acho que nunca o vi lendo nenhum livro. Minha mãe, vez
ou outra, pede algum livro emprestado ou alguma indicação para ler. Meu
irmão corre da leitura mais do que pode, lê somente o necessário – notícias
da internet e os livros obrigatórios para o vestibular (QUESTIONÁRIO 20 –
APÊNDICE G).

Outro depoimento descreveu a formação do leitor autodidata:
minha formação escolar se deu durante a ditadura militar, em pequenos
municípios do interior do Paraná. Na escola, não havia nenhum interesse
em formar leitores, estavam mais interessados em formar trabalhadores.
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Por conta própria, depois de descobrir a biblioteca pública, fui lendo
literatura. Na minha família também não havia leitores, eram todos, ou não,
ou pouco alfabetizados. Construí uma trajetória solitária na leitura
(APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 9).

E houve, ainda, o depoimento que fala do início do hábito de leitura, já
mais tarde:
comecei a ler na faculdade, através de uma professora que dava aulas de
Língua Portuguesa para o curso de Jornalismo. Ela me apresentou Rubem
Fonseca e Clarice Lispector. Li a obra inteira dos dois, então passou a virar
um costume desvendar a obra de um autor (APÊNDICE F –
QUESTIONÁRIO 10).

Segundo proprietária de livraria, cujo maior volume de vendas é de
livros destinados ao público infantil e juvenil “os pais estão vendo a necessidade de
comprar livros para os filhos. Por exemplo: um pai não compra livro para ele, mas
compra para o filho” (APÊNDICE D – ENTREVISTA 1).
No que respeita à compra de livros pelos pais de pessoas consultadas:
– “A compra de livros sempre foi totalmente liberada. Para livros, não
havia restrição orçamentária” (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO 4).
– “Lembro das várias negociações que meu pai fez com o vendedor da
enciclopédia Barsa, antes de decidir comprá-la. Foi o meu maior presente; tinha 8
anos e durante vários anos foi a minha leitura diária” (APÊNDICE F –
QUESTIONÁRIO 5).
– “Um dia passou um vendedor de livros na cidade e meu pai não tinha
dinheiro para comprar os livros. Aí o vendedor propôs trocar a espingarda da parede
da sala por um caminhão de livros. Meu pai aceitou na hora”. (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 4).
No quadro a seguir, destacamos os últimos livros lidos pelas pessoas
consultadas e seus respectivos depoimentos sobre a importância da leitura em suas
vidas:
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Quadro 5 - Questionários para leitores I4
ÙLTIMO LIVRO LIDO
1

De verdade de Sándor Marai.

2

O sentido de um fim, de Julian
Barnes, Patrimônio, de Phililip
Roth, O céu dos suicidas de
Ricardo Lísias.

3

A cabeça de Steve Jobs, de
Leander Kahney.

4

La vida coyugal, de Sérgio
Pitol.

5

Nêmesis, de Philiph Roth e
The sense of an ending, de
Julian Barnes (ingles), A
tranqüilidade, de Attila Bartis.

6

Os enamoramentos de Javier
Marías e A origem da obra de
arte de Martin Heidegger.

7

Oitocentos e Sete Dias, de
Vanessa Maranha.

8

O Filho Eterno, de Cristóvão
Tezza.

9

O guarda-roupa alemão, de
Lausimar Laus; 1Q84, rde
Haruki Murakami e Getúlio, de
Lira Neto.

10

A Invenção da Solidão, de
Paul Auster.

IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA VIDA
A leitura é grande parte da minha vida: é minha profissão, meu lazer, meu
prazer, é aquilo que dá sustentação a boa parte de minhas amizades,
estrutura minha subjetividade e minhas relações com o mundo e as
pessoas.
Penso que minha vida sem livros seria muito difícil. Escolhi a leitura como
profissão.
Parafraseando Monteiro Lobato, "uma nação se faz com homens e livros”.
Entendo que o hábito da leitura nos transforma em cidadãos críticos e
responsáveis pelas transformações importantes para a construção de um
mundo melhor.
Tenho o hábito de ler desde criança, não lembro de alguma vez na vida
ter ficado um dia sequer sem estar lendo alguma coisa. Então essa
pergunta é equivalente a "qual a importância da comida (ou do banho) em
sua vida?". Ler sempre fez parte das minhas atividades de lazer [...] acho
que teria síndrome de abstinência sem nada para ler.
Preciso da leitura porque é dela que consigo retirar o sentido das coisas
ou a falta dele.[...] Acredito firmemente no poder transformador da
palavra.[...] A literatura tem sido e sempre foi para mim a fonte onde
busco as respostas e onde as encontro, mesmo sabendo que não
existem respostas absolutas.
Leio muito desde muito tempo, então o que posso dizer é que em grande
medida a leitura faz parte do meu ser. Na minha mochila sempre há um
livro. Faço muitas outras coisas, como esportes por exemplo. Mas sempre
que vou treinar, há um livro na minha mochila. Quando acabo e vou
descansar, sento no parque para ler um pouco antes de voltar para casa.
Ler é muito importante para mim. Abre passagens, desvenda almas,
permite viagens e sonhos. É aprender com a história do outro, é se
conhecer e reconhecer. Os livros são como frestas que nos permitem
entrever quem somos.
É fundamental, grande companheira. A leitura é um momento de
introspecção essencial, creio que tem até mesmo uma função reguladora
do psiquismo, parecida com a função onírica. Enfim, ler é muito
importante para mim.
A leitura me tirou das camadas mais incultas do país, de uma família de
trabalhadores braçais. Por meio dela, pude chegar a um curso
universitário, fui o primeiro a ter diploma de ensino superior na minha
família. A partir de mim, e um pouco seguindo meu exemplo, muitos
parentes seguiram este caminho. Então, posso dizer que a leitura tirou a
minha família da condição de trabalhadores braçais.
A leitura é uma necessidade para mim. Tanto para conhecer meus
objetos de trabalho, quanto para alimentar minha escrita. Tenho muitas
ideias ao ler. Observo a maneira que o escritor constrói a sua história,
faço adaptações nos meus textos. Leio com uma frequência bastante
regular. E às vezes com alguns intensivos para um trabalho específico.
Quando vou entrevistar um escritor, por exemplo, chego a ler 5 ou 6 livros
em uma semana para lhe fazer perguntas aprofundadas. E acho que
sempre foi mais fácil ler do que escrever, no meu caso. Quando estou
patinando em algum texto, vou ler alguma coisa.

Fonte: elaborado a partir de pesquisa de campo com leitores (APÊNDICE F- QUESTIONÁRIOS 1-10)

Observamos que cada pessoa tem sua história de formação de leitor e
que não há regras para que esse hábito se efetive, todavia verificamos, nos
depoimentos acima, que a leitura ocupa espaço de grande valor para todas as
pessoas consultadas.
4

Os números da primeira coluna referem-se aos números dos questionários do Anexo F.
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4

A LEITURA E SEUS ESPAÇOS

Aprenda, homem no asilo!
Aprenda, homem na prisão!
Aprenda, homem na cozinha!
Aprenda, ancião!
Você tem que assumir o comando!
Frequente a escola, você que não tem casa!
Adquira conhecimento, você que sente frio!
Você que tem fome agarre o livro: é uma arma.
Você tem que assumir o comando.
Bertold Brecht

O reconhecimento da escola como lugar privilegiado de acesso à
leitura, não pode prescindir da existência de outros espaços de democratização
desse saber. Instituições como bibliotecas públicas, bibliotecas da iniciativa privada
e do terceiro setor, salas de leitura em creches, asilos, centros comunitários,
associação de moradores de bairros, casas de detenção, podem e devem
proporcionar a seu público locais destinados à prática de leitura, até mesmo para
garantir esse direito a pessoas que estão fora das instituições escolares, seja porque
já cumpriram a escolaridade formal, seja pela evasão escolar que alija tantos do
direito de ter educação formal completa.
Nas palavras de Lajolo:
em nossa cultura, quanto mais abrangente a concepção de mundo e de
vida, mais intensamente se lê, numa espiral quase sem fim, que pode e
deve começar na escola, mas não pode (nem costuma) encerrar-se nela
(2006, p. 7).

A seguir, apresentamos alguns espaços de leitura, os quais oferecem
oportunidades de busca de conhecimento, de produção de conhecimento, de
autonomia, de relação.
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4.1

BIBLIOTECAS

A palavra escrita ensinou-me a apreciar a voz
humana, tanto quanto a grande imobilidade das
estátuas levou-me valorizar os gestos. Em
compensação, e no decorrer dos tempos, a vida
me fez compreender os livros.
Marguerite Yourcenar

Instituição milenar, a biblioteca pode ser, além de depósito de acervo
de livros onde as pessoas podem consultá-los ou levá-los de empréstimo, lugar de
socialização, de encontros, de relações, de descobertas, de devaneio:
dessas catedrais do livro nascem paradoxos e contradições. O silêncio, o
recolhimento ao qual convidam são muito alheios a nossa época tagarela e
tomada por uma real agitação. A leitura silenciosa, sempre descrita como a
marca da inscrição da leitura no intelecto e solidão do sujeito, exibe-se ali
diante de testemunhas. Numa biblioteca frequentada, lemos sob o olhar de
outrem. A leitura, muitas vezes, instala-nos numa espécie de ausência, em
outro lugar mental, mais real que o mundo em volta. Lemos esquecendo os
olhares divertidos ou reprovadores lançados sobre nós, esquecendo pouco
a pouco o controle social de nosso corpo. Aquele que é absorvido por seu
livro abandona-se e faz, como adormecido, gestos inconsiderados.
Abismados na leitura, o leitor, sem ter consciência disso, faz caretas, coça o
couro cabeludo, suspira, dá risadas, franze as sobrancelhas e às vezes
explora com habilidade meticulosa suas fossas nasais e seus condutos
auriculares. Não é meu propósito condenar esse desleixo, que se pode
interpretar como uma liberdade reencontrada ou, ao contrário, como o
resultado de uma aspiração libertária deslocada. Mais simplesmente,
constato que o leitor observado, se se entregasse a tal pantomima em outra
ocupação, mesmo num lugar público, não a executaria tão livre e
espontaneamente quanto a pratica aqui na atividade de leitura
(GOULEMOT, 2011, p. 13).

Apesar de ser um local a priori destinado ao ato de ler, apenas 24% da
população brasileira frequenta biblioteca e dentro dessa porcentagem de
frequentadores, 70% são estudantes (FAILLA, 2012), o que nos faz concluir que a
biblioteca ainda é espaço público vinculado à escolarização. Dados do I Censo
Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais – 2009/2010 revelam que apenas 25%
dos acervos de bibliotecas municipais possuem acima de 10 mil livros, 44% não
oferecem programação cultural, 55% não têm acesso à internet e, entre as que têm
acesso à internet, 71% das bibliotecas não disponibilizam o serviço aos usuários.
Além disso, 52% dos dirigentes de biblioteca não têm capacitação na área (PIÚBA,
2012).
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Na perspectiva de Piúba,
a percepção da biblioteca como um espaço cultural dinâmico, interativo,
atraente e como ambiente de criação, fruição, produção e difusão ainda é
pouco presente no imaginário tanto do gestor público como do usuário. A
biblioteca pública deve ser o centro do acesso ao livro e formação leitora,
onde crianças, jovens, adultos e velhos possam não apenas ter o acesso
aos livros, mas estabelecerem uma relação fecunda, exploradora e
prazerosa com o universo da literatura, do conhecimento e da informação
por meio de variados suportes (PIÚBA, 2012, p. 222-223)

Para que a biblioteca seja lugar onde informação, conhecimento e lazer
estejam disponíveis a todos, é necessário que o Estado implemente políticas
públicas que visem à manutenção desse espaço.
A Biblioteca Nacional ou Biblioteca Euclides da Cunha, situada na
Cinelândia, região central do Rio de Janeiro/RJ, é uma das maiores bibliotecas
nacionais do mundo e a maior da América Latina e teve sua criação ligada à vinda
da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Subordinada ao
Ministério da Cultura oferece à população, além das pesquisas ao acervo,
exposições, visitas guiadas pelo prédio, acervo em Braille e a Biblioteca Nacional
Digital do Brasil (BRASIL, 2012 (d), online). O prédio – com mais de 200 anos – está
com algumas de suas áreas interditadas em função de problemas na estrutura física;
projetado para armazenar 800 mil livros, seu acervo atual é de, aproximadamente,
nove milhões de itens.
A Biblioteca de São Paulo – inaugurada em 2010 – situa-se no Parque
da Juventude, zona norte da cidade de São Paulo e é vinculada à Secretaria de
Estado da Cultura. Sua construção se deu no local onde antes funcionara o
Complexo Penitenciário do Carandiru – local historicamente marcado pelo massacre
que resultou na morte de 111 detentos. Inspirada na Biblioteca de Santiago do Chile,
visa à inclusão social por meio da leitura e possui, segundo dados de 2011, acervo
de 32.404 obras e 40.497 sócios (SÃO PAULO, 2012, online). Entre os serviços
oferecidos pela Biblioteca estão extensa programação com palestras, oficinas,
contação de histórias, conversas sobre música, literatura e poesia, espetáculos de
dança, de teatro e de música. A Biblioteca permite fazer a renovação de empréstimo
de livro pela internet e atende a requisitos de acessibilidade para pessoas com
deficiências. Para pessoas com deficiência visual, oferece equipamentos que
permitem a leitura e navegação na internet, tabuleiros de xadrez adaptados, livros
em Braille e áudio-livros para crianças e adultos.
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Em Franca, existem a Biblioteca Pública Municipal Dr. Américo Maciel
de Castro Júnior5, criada em 1959, na região central da cidade e a Biblioteca
Municipal Sucursal Professor Olegário Ferreira6, criada em 1993, no bairro da
Estação (ANEXO L). A responsabilidade pelos recursos pessoais e materiais das
duas bibliotecas é da Secretaria Municipal de Educação. A ampliação do acervo se
faz por meio de compra de livros pela Secretaria que considera lançamentos do
mercado editorial, listas de livros mais vendidos publicadas pela mídia (Revista Veja,
Revista Isto é), listas das obras indicadas para leitura nos vestibulares do país
(FUVEST, UNESP, UNICAMP) e sugestões do público frequentador da biblioteca.
Qualquer pessoa pode consultar livros, revistas e jornais no local. Para empréstimo
de livros, é necessário possuir a carteira de leitor. Com o intuito de incentivar o ato
de ler, as bibliotecas oferecem ações como:
a) Projeto Caixa de Leitura – caixa com livros escolhidos por
profissionais das escolas ou empresas que podem ser retirados e devolvidos em até
dois meses;
b) Projeto Contação de histórias para escolas, com agendamento
prévio;
c) Exposições temáticas mensais de datas comemorativas e outros
temas;
d) Informativo da Biblioteca de periodicidade bimestral com notícias
pertinentes ao mundo literário (ANEXO K);
e) Programação de férias para crianças e familiares com objetivo de
criar laços afetivos com a biblioteca (ANEXO P).
f) Projeto de Inclusão Digital – aulas de informática para grupos da
terceira idade e outros grupos.
Em virtude do uso do banheiro da Biblioteca Sucursal Prof. Olegário
Ferreira ser aberto à população em geral, inclusive moradores de rua, “o espaço da
biblioteca pode ser um espaço de inclusão para essas pessoas” (APÊNDICE B –
ENTREVISTA 1).
Franca conta, além disso, com bibliotecas de Instituições de Ensino
Superior. Conforme entrevistas com bibliotecários responsáveis por algumas dessas

5

Situada na Avenida Champagnat 1808 – Centro – Franca/SP com acervo de 43.050 livros.

6

Situada na Avenida Frei Germano 2095 – Estação – Franca/SP com acervo de 10.467 livros.

78

instituições (APÊNDICE B – ENTREVISTAS 2, 3 e 4), constatamos que a estrutura
física dessas bibliotecas foi planejada para esse fim, entretanto, em alguns casos, a
estrutura necessita de ampliação. O público atendido por essas bibliotecas são
alunos, docentes, funcionários e comunidade. Não há exigência de vínculo com as
instituições no caso de consultas ao acervo no local, contudo, para retirada de livros,
o vínculo é exigido. O tempo concedido para empréstimo em todas elas é de sete
dias para alunos de graduação com possibilidade de renovação por mais uma
semana. Em três das quatro bibliotecas pesquisadas há a cobrança de multa por
atraso na devolução de livro. Em apenas uma delas, há suspensão para retirada de
livros, porém o aluno pode continuar frequentando a biblioteca para consulta no local
(APÊNDICE B – ENTREVISTA 4). Em todas as bibliotecas, os livros mais
procurados estão relacionados a cursos que as instituições oferecem. As bibliotecas
consideram a solicitação de docentes e de alunos (quando o aluno faz a sugestão
para docentes ou coordenadores de cursos), para ampliação do acervo. Há
apresentação da biblioteca aos alunos no início do ano letivo para incentivar a
frequência do local. Os profissionais responsáveis pelas bibliotecas, em sua
totalidade, afirmam gostar de ler (APÊNDICE B – ENTREVISTAS 1, 2, 3 e 4).

4.2

ESPAÇOS DE LEITURA EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS

As salas de leitura, mesmo não se configurando como bibliotecas,
contribuem para o fortalecimento de políticas públicas e ações sociais de incentivo à
leitura. No caso de creches ou centros de convivência infantil e instituições para
abrigo de idosos, a criação desses espaços é, em sua maioria, iniciativa do terceiro
setor ou da iniciativa privada.
Dentre as 45 entidades de atendimento à criança consultadas pelo
telefone na cidade de Franca, 42 entidades (93%) responderam que além de possuir
acervo de livros, desenvolvem projetos de leitura junto às crianças. Duas entidades
não responderam e uma entidade respondeu que, embora tenha acervo de livro não
desenvolve projetos de leitura (APÊNDICE E).
Com entidades de atendimento a adultos, a pesquisa, realizada por
meio de contato telefônico, mostrou que entre doze entidades, seis (50%)
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declararam não possuir acervos de livros, três (25%) declararam possuir acervos
modestos, duas entidades não responderam e duas entidades declararam possuir
“bons” acervos com mais de 500 livros (ANEXO E). Entre as entidades com “bom”
acervo, estão um centro de convivência de idosos e uma entidade para trabalho com
pessoas portadoras de deficiência visual. Aspecto relevante das políticas públicas e
ações sociais de incentivo ao ato de ler é de democratização de acervo de livros em
Braille, áudio-livros, livros digitais ou projetos de leitura para pessoas com
deficiência visual. Instituição responsável pelo atendimento a essas pessoas na
cidade de Franca possui acervo de, aproximadamente, 500 livros em Braille com
livros espíritas, clássicos da literatura brasileira, universal e infanto-juvenil (ANEXO
E). Muitos desses livros foram doados pela Fundação Dorina Nowill para Cegos,
uma das pioneiras na produção e distribuição gratuita de livros para pessoas com
deficiência visual no Brasil.
Que ninguém avilte com lágrimas ou reprove
Esta declaração da habilidade de Deus
Que em sua ironia magnífica
Deu-me escuridão e livros ao mesmo tempo.

O Poema dos dons (BORGES apud MANGUEL, 1997, p. 326) nos
lembra da necessidade de políticas públicas de leitura de modo a promover a
inclusão social de todas as pessoas, inclusive daquelas com deficiência visual.

4.3

ESPAÇOS DE LEITURA EM PONTOS DE ÔNIBUS, TRENS E METRÔ

Em algumas cidades do Brasil, a Organização Não Governamental
Instituto Brasil Leitor foi responsável pela criação de bibliotecas em pontos de
ônibus, trens ou metrôs com o objetivo de “expandir o uso e a familiaridade com os
livros, jornais, revistas e computadores entre jovens, crianças, famílias e
professores” (INSTITUTO BRASIL LEITOR, 2011, online), como podemos observar
no quadro a seguir:
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Quadro 6 – Bibliotecas em terminais de ônibus, trens e metrôs
NOME DO
PROJETO

PARCERIA

Embarque
na Leitura

Metrô de São
Paulo/SP e Instituto
Brasil Leitor

Em
funcionamento

Embarque
na Leitura

Metrô de São
Paulo/SP e Instituto
Brasil Leitor

Desativadas
por falta de
patrocínio

Embarque
na leitura

CPTM - Companhia
Paulista de Trens
Metropolitanos e
Instituto Brasil Leitor

Em
funcionamento

SITUAÇÃO

Metrô do Rio de
Janeiro/RJ e
Instituto Brasil Leitor

Desativadas
por falta de
patrocínio

Metrorec e Instituto
Brasil Leitor

Em
funcionamento

Transurb e Instituto
Brasil Leitor

Em
funcionamento

Metro BH e Instituto
Brasil Leitor

Em
funcionamento

Leitura
Integrada

Grande Recife
Consórcio de
Transportes e
Instituto Brasil Leitor

Em
funcionamento

Máquina do
Saber

Prefeitura de
Piracicaba, Instituto
Brasil Leitor e
Caterpillar do Brasil

Em
funcionamento

Máquina do
Saber

Instituto Brasil Leitor

Em
funcionamento

Leitura no
Ponto

Prefeitura de São
Paulo e Instituto
Brasil Leitor

Em
funcionamento

Livros &
Trilhos

Leitura nos
Trilhos
Livros
sobre
Trilhos
Estação
Leitura

CIDADE/LOCAL
São Paulo, SP
Estações
Paraíso
Tatuapé
Santa Cecília
São Paulo, SP
Estações
Luz
Largo Treze
São Paulo, SP
Estação Brás
(CPTM)
Rio de Janeiro,
RJ
Estações
Central
Siqueira
Campos
Recife
Estação Central
Porto Alegre
Estação
Mercado
Belo Horizonte
Estação Central
Paulista/PE
(Região
Metropolitana
de Recife)
Terminal
Pelópidas
Silveira
Piracicaba
Terminal
Central de
Integração
Campo Largo,
PR
Terminal
Urbano de
Campo Largo
São Paulo
Terminal
Sacomã

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

ACERVO
APROXIMADO

2ª a 6ª – das 11h
às 20h

3.000 livros

3.000 livros
2ª a 6ª – das 11 às
20h

3.000 livros

2.800 livros
2ª a 6ª – das 9h às
19h

2.400 livros

2ª a 6ª – das 11h
às 20h

2.000 livros

2ª a 6ª – das 11 às
20h

2.000 livros

2ª a 6ª – das 11 às
20h

2.400 livros

2ª a 6ª – das 11 às
20h

2.400 livros

2ª a 6ª – das 11 às
20h

2.400 livros

2ª a 6ª – das 11 às
20h

2.400 livros

Fonte: elaborado de Instituto Brasil Leitor, 2012, online.

Chama a atenção o fato de que duas dessas bibliotecas, situadas em
estações por onde passa um grande número de pessoas, foram desativadas por
falta de patrocinadores.
No caso de Franca, não encontramos iniciativas de incentivo à leitura
em terminais de ônibus.
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4.4

ESPAÇOS DE LEITURA EM HOSPITAIS

É possível como diz Homero, que os Deuses
tenham enviado os infortúnios aos mortais para
que eles pudessem contá-los e que nessa
possibilidade a palavra encontre seu infinito
manancial...
Michel Foucault

Os espaços de leitura em hospitais têm por objetivo humanizar a
assistência a pessoas hospitalizadas ou em tratamentos institucionalizados de
saúde. Em alguns projetos, também as famílias dessas pessoas podem participar
por meio de empréstimo de livros.
O Projeto Biblioteca Viva em Hospitais, do Instituto Fernandes Figueira
– unidade materno-infantil da Fundação Osvaldo Cruz/FIOCRUZ – conta com sala
de leitura e leitura individual feita por voluntários em leitos de crianças e
adolescentes. Esse projeto, especificamente, tem por objetivo oferecer por meio da
leitura “um espaço de vitalidade e de desenvolvimento da saúde psíquica das
crianças internadas ou em atendimento ambulatorial, estimulando sua criatividade e
organização do pensamento” (BIBLIOTECA VIVA EM HOSPITAIS, 2011, online).
Por meio de uma parceria entre a Fundação ABRINQ pelos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Citigroup e Ministério da Saúde, esse projeto prepara pessoas, a fim
de estender essa ação social a outras alas pediátricas de hospitais conveniados à
Rede SUS - Sistema Único de Saúde. Conforme dados da Fundação ABRINQ,
houve maior aceitação das crianças ao tratamento, maior integração entre os
profissionais dos hospitais, os pacientes e seus acompanhantes, valorização dos
profissionais envolvidos, ampliação do acesso à leitura e ampliação do debate sobre
a humanização do atendimento hospitalar.
Em Franca, o Projeto Biblioteca Viva da Santa Casa de Franca
funciona em três hospitais conveniados com o SUS: Santa Casa de Franca, Hospital
do Coração e Hospital do Câncer e tem o objetivo de “auxiliar na humanização do
ambiente hospitalar e da assistência à pessoa hospitalizada” (ANEXO M). O Projeto
conta com a Sala de Leitura João Silvério Trevisan com quatro mil livros catalogados
que se destinam aos pacientes e funcionários e tem como mediadores de leitura
funcionários ou voluntários capacitados para essa função (ANEXO N).
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Embora a experiência como paciente em um hospital seja, na maior
parte das vezes dolorosa, a experiência como leitor, nesse mesmo lugar, pode trazer
um pouco de conforto: “o estudo foi assim para mim o soberano remédio contra os
desgostos, não tendo jamais existido tristeza que uma hora de leitura não me tivesse
aliviado” (MONTESQUIEU apud PENNAC, 2011, p. 74).

4.5

ESPAÇOS DE LEITURA EM CASAS DE DETENÇÃO E DE INTERNAÇÃO
DE ADOLESCENTES

Iniciativa do Governo Federal, por meio dos Ministérios da Cultura,
Educação, Justiça e Desenvolvimento Agrário em parceria com a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o Projeto Uma
Janela para o mundo de leitura nas prisões capacita detentos e agentes
penitenciários para desenvolver atividades como leitura de contos, poemas e
contação de histórias. Foram investidos recursos do Ministério da Cultura, por meio
do Programa Mais Cultura, na doação de acervos de livros, computadores e
impressoras para quatro penitenciárias federais: Porto Velho (RO), Mossoró (RN),
Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR) que juntas atendem a, aproximadamente a
500 detentos. Além dos acervos as penitenciárias também receberam obras do
Programa de Bibliotecas Rurais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Arca das
Letras.
Em Franca existem o Centro de Detenção Provisória – CDP – com
1.000 detentos do sexo masculino, a Cadeia Pública do Jardim Guanabara – casa
de detenção para mulheres – com 131 detentas e a Fundação C.A.S.A. – Centro de
Atendimento Socio-educativo ao Adolescente – com 109 adolescentes, inseridos em
medidas sócio-educativas de privação de liberdade (internação) e semi-liberdade. As
três instituições possuem acervos de livros e revistas. No CDP, há o Pavilhão
Educacional com escola que oferece 250 vagas para os presos que quiserem
estudar. Nesse pavilhão existe um acervo de livros exclusivo aos detentos que
frequentam a escola, contudo as vagas da escola não são preenchidas por falta de
interesse dos detentos em voltar aos estudos. Na Cadeia Pública do Jardim
Guanabara o acervo fica em uma cela desativada, organizado em prateleiras, sob a
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responsabilidade de uma detenta. Todas as detentas têm acesso ao acervo e
usufruem dos livros com freqüência (APÊNDICE E). Em função de regras
disciplinares do CDP e da Cadeia Pública do Jardim Guanabara, não foi possível
coletar dados que revelassem a impressão dessas pessoas que se encontram em
estado de privação de liberdade sobre a importância atribuída por elas aos acervos
e à leitura, de modo geral.
A Fundação C.A.S.A. possui acervo de livros com, aproximadamente,
100 livros doados pela Diretoria de Ensino, pela Escola Vinculadora Helena Cury de
Tacca7, por funcionários e por outras escolas. Segundo as responsáveis pela área
pedagógica, esses adolescentes têm um histórico de evasão escolar e estão fora da
escola há quatro ou cinco anos (APÊNDICE D – ENTREVISTA 5). Mais de 60% dos
adolescentes são analfabetos ou apresentam bastante dificuldade para ler e, por
esse motivo, não usufruem do acervo: “o adolescente chegar até os catorze anos
sem saber ler é um crime. É empurrar essas pessoas para o crime” (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 5).
Entre os que leem, os livros mais procurados são livros de literatura
destinada ao público infanto-juvenil (por exemplo, Coleção Vagalume da Editora
Ática) livros que falam sobre sexualidade e sobre outras questões da adolescência
(APÊNDICE D – ENTREVISTA 5a).

4.6

BIBLIOTECAS ITINERANTES

Em vez de esperar em casa pelo seu público,
vai em busca do seu público onde ele estiver.
Mário de Andrade (site da Prefeitura de São Paulo)

As bibliotecas itinerantes têm como característica transporte de acervo
de livros e revistas em veículos (ônibus, peruas ou vans) que percorrem roteiros prédeterminados, com o objetivo de ampliar o acesso à leitura em bairros periféricos ou
lugares onde não há bibliotecas ou espaços afins.

Vejamos o depoimento de

Paulette Genest, professora primária no interior da França em 1954:
7

Escola da Rede Estadual de Ensino, responsável pela educação formal dos adolescentes atendidos
pela instituição.
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foi então que a biblioteca circulante veio até nós. Pouco a pouco, consegui
fazer penetrar esta maravilha, que é o livro, na vida cotidiana dos aldeões,
para que trouxesse até aqui sua mensagem, a voz dos homens a outros
homens (GENEST Apud CHARTIER; HÉRBRARD, 1995, p. 471).

No Brasil, um dos principais exemplos de bibliotecas itinerantes é o
Ônibus-biblioteca, projeto que existe há mais de 70 anos, e foi criado por Mário de
Andrade, então diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, com o
objetivo de implantar “uma unidade móvel para levar livros à população: a Biblioteca
Circulante” (SÃO PAULO, 2011, online).
Apesar de interrupções por períodos e motivos diferentes, atualmente
existem nove Ônibus-biblioteca, com acervo que conta com livros de literatura,
publicações paradidáticas, revistas e gibis, atendendo a seis roteiros e um total de
54 locais (ANEXO O). Espaços como esses são implementados, a partir da vontade
política de democratizar o acesso à leitura:
a forma como atua uma biblioteca popular, a constituição do seu acervo, as
atividades que podem ser desenvolvidas no seu interior, e a partir dela, tudo
isso, indiscutivelmente tem que ver com técnicas, métodos, processos,
previsões orçamentárias, pessoal auxiliar, mas, sobretudo, tudo isso tem
que ver com uma certa política cultural (FREIRE, 2006, p. 35).

Desse modo, o pensamento de Freire (2006) alerta para a consonância
entre os aspectos pragmáticos de implantação de um espaço de leitura e a política
pública que engendra essa ação.
Em Franca, não identificamos iniciativas como essas.

4.7

BANCAS DE JORNAL E REVISTA

As bancas de jornais ou jornaleiros que trabalham em sistema de
consignação de jornais, revistas e periódicos por editoras e distribuidoras têm
enfrentado situação de diminuição de venda, em função das novas possibilidades de
leitura desses materiais em versão online e campanhas promocionais de editoras
para assinaturas e entrega em domicílio. Por esse motivo, as bancas ampliaram o
universo de produtos e passaram a vender bebidas, chocolates, balas, chicletes,
salgadinhos entre outras coisas.
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Segundo dados fornecidos pela Divisão de Tributação da Prefeitura
Municipal, em Franca existem 52 bancas de jornais e revistas.
Em entrevista, proprietária de uma dessas bancas comentou que, de
segunda-feira a sábado vende, em média, 60 jornais por dia; no domingo esse
número aumenta e que o gênero preferido de revista do público que frequenta a
banca são as revistas com fotos e assuntos relacionados à vida de pessoas famosas
no estilo de Caras e Tititi, e revistas que abordam temas e notícias da atualidade
como a revista Veja. Após queda na venda de jornais e revistas, o que tem mantido
a banca são as vendas de álbuns e figurinhas. A entrevistada mantém um clube de
figurinhas e, em função disso, a maior parte de seus clientes, atualmente, são
crianças. Sobre a formação do leitor, afirma:
tem criança que nasce com o dom de ler e tem criança que tem que ser
estimulada. Enquanto os pais trocam figurinhas, algumas crianças ficam
folheando e lendo gibis. Poucos pais valorizam e dão revistas para os filhos.
Vejo pais com muito dinheiro, mas que não valorizam a cultura. Não dão
valor a gibis. Não entendem que algumas crianças tornam-se leitoras a
partir de gibis. Para a criança que não sabe ler, até a revista de colorir é
importante (APÊNDICE D – ENTREVISTA 7).

4.8

LIVRARIAS

A livraria mais antiga e ainda em funcionamento no Brasil é a livraria
Ao Livro Verde fundada em 1844, em Campos dos Goytacases, no Estado do Rio de
Janeiro.
Em Franca, a Livraria Pórtico, inaugurada em 1992, como loja âncora
de um dos shoppings da cidade, notabilizou-se por ser um centro de cultura, nos
moldes de livrarias de cidades de grande porte. Após catorze anos de
funcionamento nesse centro de compras, a loja foi transferida para novo prédio,
onde eram promovidos concertos, recitais de poesia, noites de autógrafos, noites de
cinema, música, literatura e outras atividades culturais. Entretanto, no ano de 2007,
o proprietário, Sr. Nelson Pucci – reconhecido na cidade pelo apreço às artes e
cultura – encerrou as atividades, fato comentado com pesar pela imprensa local
(ANEXO A).
O ano de 2011 foi pródigo para a leitura em Franca: duas livrarias
foram inauguradas – Livraria Parlenda e Livraria Pé da Letra. A iminente abertura de
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uma delas motivou, mais uma vez, comentário da imprensa local sobre a relevância
desse tipo de empreendimento para o desenvolvimento cultural da cidade (ANEXO
C). As entrevistas com proprietárias (APÊNDICE D – ENTREVISTAS 1 e 2),
mostraram acervos com cerca de cinco mil e dez mil livros respectivamente e
volume de vendas que não se traduz em rentabilidade do empreendimento,
confirmando a máxima da Introdução “em Franca, livrarias não são bom negócio”.
Apesar de tal situação, as livrarias têm procurado promover feiras de livros em
escolas, noites de autógrafos, contação de histórias e outras ações de incentivo à
leitura. A motivação da proprietária de uma das livrarias para trabalhar no segmento
está descrita no depoimento a seguir:
eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe criou seis filhos sozinha,
trabalhando na lavoura de cana-de-açucar de uma usina. Nessa usina, em
todas as reuniões da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)
a assistente social lia uma história e dizia o nome do livro de onde tinha
tirado a história. A mãe chegava à tarde com um chapelão na cabeça e
tinha sempre algo a ensinar. Ela dizia “ô fia, a mãe não sabe ler, mas sabe
contar história”. Quando fui trabalhar no escritório da usina com catorze
anos, ouvi as histórias contadas pela assistente social, as histórias que
minha mãe contava [...]
Vejo também o valor da leitura. Com seis filhos, trabalhando... De onde ela
tirava aquelas histórias? Das coisas boas que ela ouvia dos livros. Ela tinha
uma sabedoria de vida tão grande. Ela não tinha estudo, mas valorizava a
leitura. A pessoa que é leitora consegue encontrar alternativas (APÊNDICE
D – ENTREVISTA 2).

4.9

SEBOS

Os sebos são livrarias onde podem ser comprados e vendidos livros
usados. O nome sebo deve-se ao fato de que muitos dos livros comercializados têm
aspecto sujo, páginas amareladas ou marcas.
Os primeiros sebos surgiram no Brasil, na segunda metade do Século
XIX, contemporâneos às primeiras máquinas de impressão que aqui chegaram. Por
muito tempo, foram opções de compra de livros raros, livros esgotados na editora e
de livros mais baratos. Atualmente, muitos sebos aderiram ao comércio eletrônico –
responsável por 50% do faturamento – em portais da internet que reúnem acervos
de livros usados de todo Brasil. Colecionadores frequentam sebos em busca de
exemplares com dedicatórias de autores ou pessoas famosas e exemplares de
edições antigas.
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Em Franca, existem dois sebos na região central da cidade que
comercializam não só livros usados como também livros novos (ANEXO B). O
estabelecimento comercial, cujo proprietário entrevistamos, realiza eventos artísticos
e culturais para atrair novos freqüentadores. Seu público, hoje, é composto por
jovens, em sua maioria (APÊNDICE D – ENTREVISTA 4).
Quanto à contribuição do sebo para o desenvolvimento da cidade, o
entrevistado afirmou que
quanto mais conhecimento as pessoas adquirem, melhor é o meio em que
vivemos. Acho que o conhecimento faz-nos escolher caminhos melhores.
Os governos nem sempre têm interesse em que a população leia. A grande
missão do sebo é fazer novos leitores. Precisamos levar cultura às
comunidades carentes. Celular, tênis de marca eles já têm. Celular não faz
com que ele se inclua na sociedade (APÊNDICE D – ENTREVISTA 4).

Em relação à valorização da leitura e de outros bens culturais pela
população de Franca, o entrevistado declarou que “poderia haver maior valorização,
haja vista o histórico do fechamento das boas livrarias que existiram aqui. Não foi
por problema de administração, foi por falta de venda” (APÊNDICE D –
ENTREVISTA 4).

4.10 ESPAÇO VIRTUAL

Livros não são mais ameaçados pelo Kindle do
que escadas são por elevadores.
Stephen Fry (site da Biblioteca de São Paulo)

A leitura em meios digitais tem crescido, sobretudo entre a população
mais jovem de 5 a 24 anos: 51 % dos jovens que compõem essa faixa etária leem
na forma digital. A escolaridade predominante dessas pessoas é Ensino Médio
(37%) e Superior (43%) e as classes sociais as quais pertencem são A/B (53%) e C
(42%) o que nos mostra a necessidade de investimento em políticas públicas nos
suportes digitais de leitura para os brasileiros mais desfavorecidos economicamente
(FAILLA, 2012, p. 327-328).
O avanço dos livros digitais parece ser inevitável. No ano de 2004,
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o Google Books lançou um projeto para digitalizar quinze milhões de livros
mantidos em bibliotecas públicas americanas e disponibilizá-los para
acesso público, criando uma biblioteca virtual mais vasta do que qualquer
ideia concebida em Alexandria (LYONS, 2011, p. 206).

Chartier (1999) nos lembra que o mito da Biblioteca de Alexandria
constituiu-se no sonho de biblioteca universal com o máximo de conhecimento
reunido em um espaço delimitado.
Com o texto eletrônico, a biblioteca universal torna-se imaginável (senão
possível) sem que, para isso, todos os livros estejam reunidos em um único
lugar. Pela primeira vez, na história da humanidade, a contradição entre o
mundo fechado das coleções e o universo infinito do escrito perde seu
caráter inelutável (CHARTIER, 1999, p.117).

Fato curioso e incômodo para alguns leitores é que
os principais nomes no setor de e-books – Amazon, Apple e Google –
podem facilmente saber o quanto um leitor já avançou no livro, quanto
tempo se dedica à leitura e que palavras usou na pesquisa para encontrar a
obra. Aplicativos de leitura para tablets como iPad, Kindle Fire e Nook
registram quantas vezes o leitor abre o aplicativo e quanto tempo passa
lendo. Varejistas, e certas editoras, começam agora a digerir esses dados,
que renderão uma visão sem precedentes da relação do público com os
livros (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, online).

Ora, se por muitos séculos, a leitura no suporte impresso era um ato
solitário, “a popularização do livro digital provocou uma profunda mudança no modo
como se lê, transformando a atividade em algo mensurável – e de caráter quase
público” (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2012, online):
No quadro a seguir, apresentamos as impressões dos leitores
consultados sobre o suporte de leitura preferido.
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Quadro 7 - Questionários para leitores II
QUESTIONARIO

IDADE

COMENTÁRIOS SOBRE PREFERÊNCIA POR LIVROS IMPRESSOS OU
DIGITAIS

1

28

Impressos.

2

-

Prefiro livros e jornais impressos, embora leia blogs, narrativas curtas, jornais
online e participe ativamente do mundo digital.

3

58

Depois que Steve Jobs inventou essa maravilha do Ipad, as duas formas. Mas
tenho que admitir que o livro impresso é, ainda, minha primeira opção, pois o sinto
tangível.

4

41

Gosto de ambos, impressos e ebooks para ler em e-readers com tela e-ink. A
experiência é muito semelhante.

5

52

Leio, indistintamente, jornais, revistas, livros simples, complexos, impressos ou
digitais... O importante para mim é a leitura e o poder que ela tem de modificar,
transformar, melhorar.

6

37

Se o texto for longo, prefiro o meio impresso. Várias vezes já imprimi textos
maiores para lê-los com mais conforto. Mas estou falando de computador: não
tenho ainda um leitor eletrônico e nem um tablet, mas logo vou comprar um desses.
Então isso pode mudar.

7

50

Prefiro os livros impressos. Ainda tenho alguma resistência a ler em e-readers,
embora eu o faça quando em viagem.

8

40

Leio em IPad e em livros impressos, mas pela força do hábito, prefiro a forma
tradicional em papel.

9

47

Sempre impressos. Não consigo ler na tela.

10

27

Prefiro em livros impressos. Deixo as leituras digitais para textos acadêmicos e
notícias. Em últimos casos, para materiais que não encontro em livro. Mas ainda
não abri mão da literatura em papel.

Fonte: elaborado a partir de pesquisa de campo (APÊNDICE F – QUESTIONÁRIOS 1 – 10).

No quadro acima, constatamos que a preferência por tipo de suporte
de leitura – impresso ou digital – independe da idade, em outras palavras, a leitura
em suporte digital, no caso das pessoas consultadas, como primeira opção para
novas gerações não se confirmou.
Para além das resistências pessoais, o caminho da leitura digital é
infinito e irreversível. O que não significa a exclusão de modos tradicionais de leitura.
Inúmeros estudiosos do assunto acreditam na coexistência tanto do texto impresso
quanto do texto digital.
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5

LEITURA E LETRAMENTO – DIVERSOS OLHARES, MUITOS
CAMINHOS

O livro faz o sentido, o sentido faz a vida.
Roland Barthes

Se, para Freire (2006), o ato de ler é um ato político, para Ribeiro a
Política “não é uma coisa distinta de nós. É a condução de nossa própria existência
coletiva, com reflexos imediatos sobre nossa existência individual, nossa
prosperidade ou pobreza, nossa educação ou falta de educação, nossa felicidade ou
infelicidade” (FREIRE, 1996, p. 27).
Assim, temos o ato de ler como instrumento de leitura de palavra e de
leitura de mundo, às quais chamamos letramento, fator efetivo de inclusão e
desenvolvimento pessoal e social.
De acordo com Oliveira,
o modo de inserção dos membros dos grupos “pouco letrados” na
sociedade tem a marca da exclusão, em um sistema em que o domínio da
leitura e da escrita e de outras práticas letradas é um pressuposto da
constituição das competências individuais necessárias e valorizadas nessa
sociedade (OLIVEIRA, 1995, p. 148).

A leitura e a escrita, como bens culturais, são saberes que constituem
as sociedades letradas, por isso,
a apropriação e utilização desses saberes é condição necessária para a
mudança, do ponto de vista tanto do indivíduo quanto do grupo social, de
seu estado ou condição nos aspectos cultural, social, político, linguístico,
psíquico (MORTATTI, 2004, p. 100).

Em outras palavras:
saber ler e escrever, saber utilizar a leitura e a escrita nas diferentes
situações do cotidiano são, hoje, necessidades tidas como inquestionáveis
tanto para o exercício pleno da cidadania, no plano individual, quanto para a
medida do nível de desenvolvimento de uma nação, no nível sociocultural e
político. É, portanto, dever do Estado proporcionar, por meio da educação, o
acesso de todos os cidadãos ao direito de aprender a ler e a escrever, como
uma das formas de inclusão social, cultural e política e de construção da
democracia (MORTATTI, 2004, p. 15).
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Sob este aspecto, é incontestável a relevância da habilidade da leitura
e da escrita como fator de inclusão na sociedade contemporânea, como
incontestável, também o é, a contribuição do letramento para a formação política do
sujeito. Apenas dessa forma, pode-se conquistar a cidadania plena, no sentido
estrito do termo: “a qualidade do indivíduo que goza de direitos e deveres civis e
políticos num país” (HOUAISS, 2010). Contudo, o que parece acontecer é a
renúncia do incentivo à formação política que visa o bem público em favor de
educação exclusivamente voltada a vantagens privadas: ingresso no ensino superior
e no mercado de trabalho:
ao sucumbir a um modelo que assegura uma profissionalização, a
educação despolitiza-se, tornando-se mercadoria por meio da qual cada
indivíduo visa intensificar valores e interesses privados. Isto significa que ela
se torna descartável. Enquadrada por interesses imediatos de uma geração,
perde sua potência de imprimir durabilidade às coisas do mundo, ou seja,
de propor indivíduos para a cultura – lugar, por excelência, das obras
humanas (FRANÇA, 1996, p. 143).

Quem lê, pensa, age e reage, transforma a si próprio e, em
consequência, o mundo.
Nas palavras de Anne-Marie Chartier:
[...] passar de uma cultura oral para uma cultura escrita não é somente uma
na maneira de adquirir uma técnica, é mudar o modo de pensamento. Essa
mudança, ao mesmo tempo em que abre novas possibilidades, implica
também uma perda, já que a entrada na cultura escrita parece ser um
caminho sem volta. De certo modo, aquele que sabe ler não poderá jamais
pensar, sentir, imaginar o mundo como antes, nem compartilhar as formas
de crer, de fazer e de pensar como aquele que não aprendeu a ler
(CHARTIER, 2011, p. 57).

O domínio da competência leitora é, portanto, decisivo para a
mobilidade social do indivíduo, pois trata-se:
de um tipo de sociedade baseada em comportamentos individuais e sociais
que supõe inserção no mundo público da cultura escrita, isto é, uma cultura
cujos valores, atitudes e crenças são transmitidos por meio da linguagem
escrita e que valoriza o ler e o escrever de modo mais efetivo do que o falar
e o ouvir [...] (MORTATTI, 2004, p. 98).

Neste sentido, pode-se atribuir ao domínio dessa competência poder
político, cuja acepção do termo diz respeito à esfera da cidadania, e poder libertador,
na medida em que expande limites culturais e cria oportunidades autonomia e
emancipação.
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Além disso,
a experiência da leitura é uma experiência de dilatação, traduzida na ideia
da viagem. É uma experiência, em sua raiz, parecidíssima com a da droga,
ou iluminação religiosa, ou paixão sensual. São experiências de
transcendência, em última instância. O problema é que a droga faz
transcender, só que catapulta o sujeito para o mesmo lugar de onde ele saiu
– esse é seu engodo. Em contrapartida, a leitura sempre o enviará a outro
lugar completamente insuspeito, de onde nunca mais se volta o mesmo
(AQUINO, 2002, p. 165).

A potência dessas palavras nos dá a dimensão do dano causado a
quem foi negado o direito de aprender a ler e escrever. Não bastasse a
impossibilidade de estar incluído social, política e, muitas vezes, economicamente
na sociedade letrada, lhe é subtraído o direito de usufruir dos bens culturais por
meros prazer e fruição.

5.1

LEITURA E LITERATURA

A Literatura caracteriza-se pelo uso estético da linguagem e pela
possibilidade de conferir ao sujeito que dela usufrua a formação de identidade.
Como possibilidade de leitura, a literatura
permite que o sujeito viva o outro na linguagem, incorpore a experiência do
outro pela palavra, tornando-se um espaço privilegiado de construção de
sua identidade e de sua comunidade. Na verdade, todos nós construímos e
reconstruímos nossa identidade enquanto somos atravessados pelos textos.
[...] É importante enfatizar que essa experiência se passa tanto no plano
individual quanto no social, pois o reconhecimento do outro e o movimento
de desconstrução/construção do mundo contribuem para compor,
convalidar, negociar, desafiar e transformar padrões culturais,
comportamentos e identidades à medida que nos levam a viver as muitas
possibilidades de experiência que só a liberdade de um mundo feito de
palavras pode oferecer (PAULINO; COSSON, 2009, p. 69-70).

Também Lajolo atenta para o fato de que,
em movimento de ajustes sutis e constantes, a literatura tanto gera
comportamentos, sentimentos e atitudes, quanto, prevendo-os, dirige-os,
reforça-os, matiza-os, atenua-os; pode revertê-los, alterá-los (LAJOLO,
2006, p. 26).

Se a literatura nos permite viver outras vidas além da nossa, isso
implica uma imersão profunda na relação com o outro, de modo a compreender
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nossas diferenças, nossas semelhanças, além de toda diversidade (MACHADO,
2012). Machado e Rocha lembram que “o contato com um bom autor é um momento
de revelação, de epifania, de abertura para infinitas possibilidades da linguagem”
(MACHADO; ROCHA, 2011, p. 23). É por conta de situações de revelação, de
epifania, propiciadas pelo contato com “um bom autor”, que julgamos tão relevante
para o desenvolvimento pessoal, a abordagem da leitura como prazer e fruição.

5.2

LEITURA COMO PRAZER E FRUIÇÃO

Para que serve este bem imaterial que é a
literatura? Bastaria responder, como já fiz, que é
um bem que se consuma „gratia sui‟, e portanto
não deve servir para nada.
Umberto Eco

A sociedade contemporânea, caracterizada pelo avanço da tecnologia
da informação, pelos novos modos de comunicação e relação interpessoais, pelo
incentivo à competitividade profissional e pela associação da felicidade à ascensão
social ou econômica, depreciou valores como prazer e fruição, conceitos
desvinculados do sentido pragmático.
Para falar sobre leitura como fonte de prazer e fruição, faz-se
necessário refletir sobre o acervo composto pela literatura, pelos conhecimentos
científicos, artísticos, filosóficos: legado cultural que está registrado, em grande
parte, sob a forma escrita.
Arendt, ao analisar o significado social e político da cultura para o
sujeito, alerta-nos para o fato de que “a sociedade começou a monopolizar a „cultura‟
em função de seus objetivos próprios, tais como posição social e status” (2009, p.
254).
Em outras palavras,
ponto crucial da questão é que tão logo as obras imortais do passado se
tornam objeto de refinamento social e individual e do status correspondente,
perdem sua qualidade mais importante e elementar, qual seja, a de
apoderar-se do leitor e espectador, comovendo-o durante os séculos
(ARENDT, 2009, p. 255).
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Ora, quando o homem faz uso da cultura de modo utilitarista, visando
apenas ao seu refinamento social ou ao seu autoaperfeiçoamento, para alcançar a
superioridade cultural e social em relação a outrem, ele permanece “completamente
alheio ao fato de que Shakespeare ou Platão pudessem ter a dizer-lhes coisas mais
importantes do que a maneira de se educar [...]” (ARENDT, 2009, p. 255) e deixa de
usufruir a mais poderosa de suas funções: “a faculdade que originariamente era
peculiar a todos os objetos culturais, a faculdade de prender nossa atenção e de nos
comover” (ARENDT, 2009, p. 256).
Corroborando com essa ideia, Aquino nos questiona e nos alerta:
“O que seria do nosso ouvido sem Bach? O que seria do nosso olhar
sem Monet? Do mundo sem Shakespeare? Ter contato com a ideia dos homens que
nos precederam faz-nos abrir as portas para nossa própria vida” (AQUINO, 2002, p.
94).
Na sociedade atual, do instantâneo, do efêmero, da urgência do tempo,
da incessante peleja para alcançar a felicidade, Bauman, sociólogo polonês e um
dos principais pensadores contemporâneos, assevera que “no limiar da era moderna
o „estado de felicidade‟ foi substituído na prática e nos sonhos dos que o procuravam
pela busca da felicidade” (BAUMAN, 2009, p. 43).
Atentos à necessidade de subverter essa ordem, Aquino sinaliza na
mesma direção:
eu tenho cá comigo um lema pessoal inspirado num trecho do John Lennon:
“A vida é o que acontece com você quando você está preocupado fazendo
outros planos”. Nossa vida não é o resultado daquilo que planejamos, mas
do que acontece todo dia, bem diante de nossos olhos (SAYÃO; AQUINO,
2004, p. 93).

Na sociedade do efêmero e do instantâneo
[...] algo parece estar faltando sempre. Então só há uma maneira de romper
com esse tempo raso: o tempo da pressa. As pessoas têm estado com
muita pressa. A única possibilidade mediante esse estado de coisas é a de
degustar a vida, fazendo uma coisa de cada vez, e de maneira
aprofundada, morosa, significativa – por exemplo, como quando dois velhos
amigos se encontram e passam horas conversando. São aqueles flashes do
tempo em que se sente que ele pára por uns instantes, e que não se quer
estar em nenhum outro lugar. São aqueles lapsos temporais em que se
estanca a loucura contemporânea de ser sempre mais e melhor (AQUINO,
2002, p. 164).
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As palavras de Aquino nos remetem a momentos de prazer e fruição
que podem ser comparadas a ocasiões que envolvem a leitura de romance ou
poesia, a contemplação de pintura ou escultura, a escuta de música. Sem pressa,
sem tempo.
Também Pennac nos chama a atenção para a questão do tempo:
o tempo para ler, como o tempo para amar, dilata o tempo para viver.
Se tivéssemos que olhar o amor do ponto de vista de nosso tempo
disponível, quem se arriscaria? [...]
A questão não é saber se tenho tempo para ler ou não (tempo que aliás
ninguém me dará), mas se me ofereço ou não à felicidade de ser leitor
(PENNAC, 2011, p. 108).

Regozijar, fruir, gozar:
[...] se é verdade que nossos desejos na maioria das vezes são esperanças,
também podemos desejar o que gozamos (isso se chama prazer, e todos
sabem que há uma alegria do prazer); podemos desejar o que sabemos
(isso se chama conhecer, e todos sabem que há uma alegria do
conhecimento, pelo menos para quem ama a verdade); podemos desejar o
que fazemos (isso se chama agir, e todos sabem que há uma alegria da
ação) (COMTE-SPONVILLE, 2001, p. 62).

Ao relacionar prazer, fruição com alegria e, por conseguinte, com
felicidade resta-nos concluir: “[...] felicidade em ato, que outra coisa não é senão o
próprio ato como felicidade: desejar o que temos, o que fazemos, o que é – o que
não falta” (COMTE-SPONVILLE 2001, p. 49).
Ora, se a muitos não falta o livro, portador de textos de prosa ou
poesia, de conhecimento científico ou filosófico que encanta, falta a esses sujeitos a
oportunidade de aprender a enxergar: “é como no texto de Eduardo Galeano sobre o
filho que se depara pela primeira vez com o mar e pede para que o pai o ajude a
olhar” (APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO 20).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como forma de atingir o objetivo geral e os objetivos específicos
definidos inicialmente, retomamos cada um deles, assim como os elementos de
análise que possibilitaram apontar algumas respostas e propostas para a temática
tratada.
O objetivo geral foi identificar políticas públicas e ações sociais de
incentivo à leitura e refletir sobre elas, como instrumentos para o letramento e o
desenvolvimento local em Franca/SP, e, de modo específico, correlacionar os
hábitos de leitura com a questão do desenvolvimento local; discutir as diferentes
concepções de alfabetização e letramento, intrínsecas ao conceito de leitura;
conhecer as políticas públicas e ações sociais de incentivo à leitura do Brasil e do
mundo; identificar as políticas públicas existentes no município de Franca/SP;
relacionar locais como bibliotecas, salas de leituras, livrarias, entre outros e discutir a
relevância de hábitos de letramento na sociedade.
Feitas as coletas de dados, foram elaboradas análises qualitativas,
partindo dos seguintes elementos: o hábito da leitura, a finalidade da leitura – lazer
ou necessidade escolar ou profissional –, elementos de acesso à leitura e a
valorização da leitura e outros bens culturais.
Na pesquisa de campo, constatamos que o hábito e a finalidade da
leitura, estão vinculados às obrigações escolares ou necessidades profissionais para
grande parte das pessoas consultadas.
Observamos que alguns locais de acesso à leitura elencados no
trabalho, como livrarias, sebos e bancas de jornal têm atuado, para além de seus
papéis primários, como centros de difusão de cultura, promovendo encontros com
escritores, eventos musicais, palestras, oficinas de contação de histórias, feiras de
livros e outras atividades. No âmbito do poder público municipal, destacamos as
Bibliotecas Municipais, que, por meio de trabalho dinâmico, têm oferecido, à
população, espaço de cultura, participação e compartilhamento de saber.
Em relação à valorização da leitura e outros bens culturais, salientamos
que, embora a Rede Municipal de Ensino, conte com estrutura física e material,
espaços e acervos adequados; nas escolas municipais, a leitura está, por assim
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dizer, estritamente relacionada às tarefas escolares, por isso, na maioria das vezes,
é obrigatória e organizada para fins didáticos.
Os resultados permitiram constatar a carência das políticas advindas
do poder público local, em confronto com a existência de ações sociais circunscritas
à iniciativa privada ou a institutos de responsabilidade social e do terceiro setor que
têm, de certa forma, suprido as lacunas culturais da cidade.
No que diz respeito à correlação entre hábitos de leitura e
desenvolvimento local, afirmamos que não há desenvolvimento pessoal e local fora
do domínio da escrita e da leitura em uma sociedade letrada. Assim, as parcas
políticas públicas, no município, aliadas às ações sociais da iniciativa privada
demonstram tentativas de letramento e politização da cidade. Entretanto, ainda em
passos lentos.
Quanto às concepções de alfabetização e letramento, entendemos que
são processos interdependentes e indissociáveis, relacionados com o ato de ler. Por
esse motivo, o município ainda necessita re-significar tais processos como
elementos diferenciados na formação do cidadão. Somente o letramento pode
auxiliar o indivíduo, por meio da leitura, a conquistar a participação plena na
sociedade em que está inserido. E isso chama-se cidadania.
Ao apresentar algumas políticas públicas e ações sociais de incentivo à
leitura do Brasil e do mundo nossa intenção foi de que a ciência desses exemplos
contribua como inspiração para implementação de outras políticas e ações no
âmbito local.
A cidade carece, então, de políticas públicas de leitura, sobretudo na
área da educação, para a formação de pessoas críticas e reflexivas capazes de
usufruir do letramento como prazer e não apenas como fim utilitarista.
No tocante à relevância dos hábitos de letramento na sociedade,
concluímos que, se muito ainda tem de ser feito, de alguma forma, parafraseando
Gilberto Gil, temos régua e compasso. O conhecimento de nossos problemas e
carências pode nos orientar na busca, descoberta e implementação de políticas
públicas e ações sociais que garantam à pessoa seu direito básico: o direito de ler e
escrever; sua pertença ao mundo, à cidade.
As raízes do Brasil foram fincadas na exploração, na escravidão e na
exclusão. Nosso presente aponta para a inclusão social.
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Sob essas perspectivas nos perguntamos: de que modo letramos a
sociedade?
Letramos a sociedade, com políticas públicas pensadas, elaboradas,
implementadas e avaliadas a partir de um trabalho conjunto do poder público e
universidade, a qual tem como princípios indissociáveis pesquisa, ensino e
extensão.
Letramos a sociedade, com o apoio do poder público municipal às
ações sociais da iniciativa privada ou do terceiro setor para incentivar a leitura.
Letramos a sociedade, com a promoção de eventos literários em que a
valorização do livro e da leitura seja explícita.
Letramos a sociedade, conclamando a população para participar e
usufruir desses eventos.
Letramos a sociedade, estendendo a doação de livros literários a
instituições de atendimento a idosos, a adolescentes, a dependentes químicos, a
detentos e não apenas a instituições de atendimento à criança.
Letramos a sociedade, com a criação e implementação de uma agenda
cultural pelo poder público municipal que amplie os universos culturais existentes na
cidade.
Para encerrar o trabalho e ressaltar a relevância do letramento para o
desenvolvimento local retomamos a história, contada em uma das entrevistas, sobre
o pai que trocou uma espingarda por livros, a história de bombas que foram
substituídas por poemas, a história da prisão que se transformou em biblioteca ou,
dito de outro jeito, a troca da arma pelo livro, da bomba pelo poema, da prisão pela
liberdade, da morte pela vida.
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APÊNDICE A – Autoridades do poder público municipal
ENTREVISTA 1
COORDENADORA DE PROJETOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FRANCA/SP
DATA: 03/08/2012
1. Há bibliotecas nas escolas?
A gente pode chamar de sala de leitura. Todas as escolas têm. No caso das E.M.E.B.s (Escolas Municipais de Educação
Básica) novas, já tem o espaço. No caso das mais antigas tem o acervo e os livros são organizados em cantos de leitura nas
salas de aula.
2. Os espaços são próprios para bibliotecas/salas de leitura ou são espaços adaptados?
Como disse, os espaços foram projetados para serem salas de leitura.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca? Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Quanto aos recursos financeiros, o que houve foi um investimento grande em compra de livros para as escolas municipais. No
ano de 2011, foram distribuídos 35.000 livros para 30 E.M.E.B.s e suas 35 extensões. Nesse ano (2012) foi feito um pedido de
mais de 100.000 livros. São livros de excelente qualidade.
Sobre os recursos humanos, existem professores readaptados responsáveis por essas salas de leitura.
4. Como os acervos das escolas vão se compondo?
Os acervos vão se compondo através dessas compras pela Secretaria da Educação e quando há solicitação de algum livro, o
diretor pode lançar mão do dinheiro disponível na A.P.M. (Associação de Pais e Mestres). Para chegar à lista dos livros que
seriam comprados, distribuímos catálogos nas escolas. Os professores e equipes gestoras sugeriram tanto livros infantis
quanto livros técnicos. Os livros sugeridos neste ano ainda não chegaram nas escolas, mas estão em processo de aquisição.
5. Os livros dos acervos podem ser emprestados?
Sim. Há o Clube de Leitura com cartão de empréstimo e devolução.
6. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Há o Programa “Leitura para todos” que consiste em atingir uma meta de leitura anual em que cada aluno leia 12 títulos de livre
escolha e 4 livros das sequências de leitura propostas pela Secretaria Municipal da Educação. Mediante resultados de
avaliações esse Programa foi pensado para incentivar a leitura. No caso da educação infantil o professor faz a leitura.
Após a leitura, os alunos fazem registros de cada livro lido conforme o segmento. Os alunos da Educação Infantil fazem
desenhos e os alunos do Ensino Fundamental fazem textos.
Tem também a Maleta da Leitura para as crianças da Educação Infantil. Esta Maleta pode ser uma caixa, uma sacola ou uma
pequena mala que contém um livro de história, um caderno de desenho, lápis e canetas. A proposta é que cada dia um aluno
leve a maleta para casa, os pais leiam a história para seu filho e a criança faça o registro por meio do desenho da história
contada.
7. Esse projeto é facultativo ou todas as escolas têm de trabalhá-lo?
Todas as escolas trabalham este Projeto.
8. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
O responsável por colocar em prática o programa e o projeto em sala de aula é o professor. O coordenador pedagógico
acompanha o andamento do Programa e dos projetos de leitura na escola.
9. Você gosta de ler?
Sim. Eu queria ter mais tempo para ler, mas eu gosto.
10. Você tem o hábito de ler? Que tipo de leitura?
Sim.
As minhas leituras são mais no âmbito religioso: livros, revistas e a Bíblia. A maioria das leituras fica no âmbito profissional.
Tem também a leitura de conteúdo profissional na Internet. Quando a gente começa a ler na Internet, temos que parar e ter
foco porque se não amplia-se demais e acabamos perdendo o objetivo inicial da leitura.

ENTREVISTA 2
RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO DE CULTURA DA PREFEITURA DE FRANCA/SP
DATA: 22/11/2012
1. O que é a Feira do Escritor Francano?
A Feira do Escritor foi criada pela Lei nº 6.488 de 13 de dezembro de 2005, através de Projeto de Lei do Vereador Marcelo
Mambrini.
2. Quando foi criada?
No ano de 2005.
3. Qual é o objetivo da Feira?
Valorizar os escritores francanos. Houve uma mudança radical na Feira. Com o apoio da FEAC – Fundação de Esporte, Arte e
Cultura – houve uma divulgação maior do trabalho de escritores que nunca tinham impressos seus livros. A FEAC contribuiu
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com essa divulgação e, até com a impressão de trabalhos de escritores que não eram vinculados à A.F.L. A Feira também
estimulou a produção literária da E.J.A. – Educação de Jovens e Adultos da rede municipal com a publicação do primeiro livro.
4. Quem são os participantes da Feira?
Todos os escritores francanos em parceria com a Academia Francana de Letras – A.F.L.
5. Qual é o público que freqüenta a Feira?
A Feira teve a participação de editoras que atraem todo tipo de público: desde o infantil até a terceira idade.
6. Qual foi a média de público da última Feira?
A Feira aconteceu na quinta, sexta e sábado do mês de outubro. Na última edição, tivemos um público aproximado de cinco mil
pessoas.
7. Qual a sua periodicidade? Quando ocorreu a última edição?
Anual. Em outubro de 2011.
8. Quais os recursos para a promoção da Feira (Governo Federal, Estadual, Municipal)?
São recursos do município através da FEAC.
9. Na Feira há venda de livros? A venda é apenas de livros de escritores francanos?
Sim. Várias editoras e livrarias participam e podem vender livros também.
10. Você acha que a população de Franca prestigia eventos culturais como esse?
A Feira acaba atingindo mais o público estudante. A comunidade também prestigia os autores em função de convites. Pode-se
melhorar essa participação. A maior importância da Feira é para não acabar com o entusiasmo dos escritores.
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APÊNDICE B - Bibliotecários
ENTREVISTA 1
DATA: 24/07/2012
A - Biblioteca Pública Municipal Dr. Américo Maciel de Castro Júnior
B - Biblioteca Pública Municipal Sucursal Prof. Olegário Ferreira
1. Qual a data da criação da biblioteca?
A – 30/11/1959 – Lei nº 845 sob a administração do Prefeito Abílio Nogueira.
B – 06/12/1993 – Lei nº 4392 sob a administração do Prefeito Ari Pedro Balieiro.
2. O espaço é próprio da biblioteca ou é um espaço adaptado/provisório?
A – O espaço da atual Biblioteca Dr. Américo Maciel de Castro Júnior era uma quadra de esportes do Colégio Champagnat.
Houve o projeto para abrigar a biblioteca que foi reinaugurada em 2006.
B – O espaço da Biblioteca Prof. Olegário Ferreira é próprio e foi ganhando espaço ao longo do tempo de sua criação.
Encontra-se em andamento um projeto de melhoria quanto ao uso do espaço disponível. A sala da bibliotecária era no fundo
do prédio e ficava isolada. Esta passou a ser a sala de refeições dos funcionários e a bibliotecária passou a trabalhar junto ao
atendimento ao público. A partir disso, percebi uma melhoria do atendimento dos usuários. A prioridade é o atendimento ao
usuário e não os serviços administrativos e burocráticos.
3. Qual o número de livros do acervo?
A Biblioteca Dr. Américo Maciel de Castro Júnior tem 43.050 títulos.
A Biblioteca Prof. Olegário Ferreira tem 10.467 títulos.
4. Qual o público das bibliotecas municipais:
Todos os munícipes.
5. Qual a exigência para consultar livros no local?
Para consulta de livros, revistas e jornais no local o espaço é franqueado a qualquer pessoa dentro do horário de
funcionamento.
6. Qual a exigência para retirar livros para consulta (empréstimo)?
Conforme determina o regulamento das Bibliotecas a pessoa interessada tem de fazer a carteira de leitor. Para menores de 16
anos há um Termo de Responsabilidade que deve ser assinado por um dos pais ou responsável.
7. Qual o tempo concedido para devolução de livro retirado?
O tempo de empréstimo de livros varia. (A bibliotecária mostrou uma cópia da tabela de tempo de empréstimo).
8. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Sim.
9. Qual é o valor da multa?
Em caso de atraso na devolução de livros a multa é de R$0,50 por livro por dia.
10. Como o dinheiro arrecadado com a multa é utilizado?
Todo dinheiro proveniente de multas é revertido em livros.
11. Quais os livros mais procurados para empréstimos?
Isso é variável. Mensalmente é realizada uma estatística em cada biblioteca com os livros mais emprestados naquele mês.
12. Que critérios são utilizados para a compra de títulos para o acervo?
São utilizados os rankings de livros mais vendidos das revistas Veja e Isto é, listas de vestibulares, principalmente FUVEST,
lançamentos do mercado editorial e sugestões de usuários.
13. A compra de títulos para o acervo leva em conta sugestões dos usuários?
Sim.
14. A biblioteca tem receita própria para compra de novos títulos?
As bibliotecas não têm dotação orçamentária própria. No caso de novas aquisições, eu faço uma lista semestral com livros,
sendo alguns mais caros, e envio à Secretária da Educação (do Município) e esta lista é sempre atendida. Às vezes eles não
podem comprar a quantidade de livros pedida, mas sempre recebemos pelo menos alguns dos livros solicitados.
15. Há alguma ação da biblioteca para incentivar a leitura? Descreva.
Sim. Nas duas bibliotecas promovemos eventos e temos também uma programação permanente de contação de histórias para
escolas com agendamento prévio. Há também a Caixa de Leitura que são livros escolhidos e que podem ser levados para
escolas, empresas e que podem ficar mais tempo emprestados, até dois meses. Há ainda exposições temáticas mensais de
datas comemorativas e outros temas. Nesse mês (julho) o tema foi o centenário de Jorge Amado com exposição de seus livros
e informações sobre cada um deles, aproveitando a novela Gabriela que está no ar na TV. Procuro estar antenada e dar
ênfase para os autores.
Há ainda o Informativo que está no seu terceiro ano, nº 22. No início era mensal, hoje sua periodicidade é bimestral com
notícias pertinentes ao mundo literário.
Há programação de férias para crianças e seus pais com o intuito de criar laços afetivos com a biblioteca.
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(No dia da entrevista havia a programação de um show de mágica, malabarismo e palhaço para que a biblioteca seja
considerada também um espaço de lazer.
Temos de fazer mais. Uma outra idéia é aproveitar os escritores locais para contar histórias, fazer saraus de poesia.
O banheiro da Biblioteca Prof. Olegário Ferreira atende ao público em geral, inclusive moradores de rua. O espaço da
biblioteca pode ser um espaço de inclusão para essas pessoas. Há também um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia
em parceria com a Prefeitura que é o Projeto de Inclusão Digital. Nesta turma que teve início hoje, tem várias pessoas
aposentadas e da 3ª idade.
16. Você conhece alguma política pública ou projeto para incentivar a formação de leitores? Descreva.
Eu conheço algumas políticas da esfera estadual, da Secretaria de Estado da Cultura, Unidade de Bibliotecas e Leitura. O
trabalho da pessoa responsável por essa política, Sra. Adriana Ferrari, é sensacional. Ela promoveu um Seminário
Internacional de Bibliotecas Públicas com experiências de outros países.
(Nesse momento a bibliotecária me mostrou um material de Filipe Leal, Biblioteca Ativa, de Portugal).
No Seminário ficou claro que a biblioteca tem de mudar o perfil de biblioteca-armazém para biblioteca-livraria.
Esse setor oferece muitas oficinas de aperfeiçoamento.
Há o Programa Viagem Literária em que é feito um cadastramento de escritores e eles vão às bibliotecas públicas para falar
sobre suas obras.
Existem ainda as Exposições Literárias Itinerantes. Em 2009, Franca recebeu a exposição do Monteiro Lobato, iniciativa do
Sistema Estadual de Museus, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Cultura.
17. Qual a biblioteca modelo/referência para você?
A Biblioteca Pública Estadual de São Paulo que funciona onde era o presídio do Carandiru. Está localizada na saída da
Estação Carandiru e atrás dela está o Parque da Juventude. Ela teve como modelo uma biblioteca de Santiago do Chile. Suas
paredes são de vidros jateados, com biombos em diversas áreas. É fantástica!
18. Você gosta de ler?
Sim, nesta profissão é imprescindível o gosto pela leitura.
19. Você tem o hábito de ler?
Sim, no cotidiano efetuamos leituras técnicas (leituras dinâmicas para efeito de processamento técnico dos livros) e realizamos
leituras diversas de periódicos semanais e mensais provenientes de assinaturas via Secretaria Municipal de Educação e
órgãos federais (MEC e MinC). Nas horas vagas, leio livros de filosofia e romances históricos.
ENTREVISTA 2
DATA: 25/07/2012
1. Qual a data da criação da biblioteca?
A biblioteca foi criada no ano de 1951.
2. O espaço é próprio para a biblioteca ou é um espaço adaptado?
A biblioteca funciona em espaço próprio.
3. Qual o número de livros do acervo?
A biblioteca possui um acervo de 34.456 livros.
Incluindo periódicos, DVD, VHS, livros, monografias chega a um total de 47.115.
4. Qual o público da biblioteca:
Alunos, professores, funcionários e comunidade.
5. Qual a exigência para consultar livros no local?
Não há exigência. Para consulta no local, é de livre acesso.
6. Qual a exigência para retirar livros para consulta (empréstimo)?
Para empréstimo de livros a exigência é estar ligado à faculdade.
Ser aluno, funcionário ou professor.
7. Qual o tempo concedido para devolução de livro retirado?
O tempo depende do usuário.
Para alunos de graduação são 7 dias. Para alunos de Pós-graduação, que inclui MBA e Mestrado são 14 dias. Para
professores e funcionários, são 30 dias. Empréstimo de DVD e VHS são 3 dias para alunos de graduação e 7 dias para os
demais. O prazo mais estendido para alunos e professores da Pós, se deve ao fato de que muitos deles são de fora de Franca
e vêm de 14 em 14 dias.
8. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Sim.
9. Qual é o valor da multa?
Para livro é cobrado R$1,00 por livro e por dia.
Em caso de DVD, VHS e livro de estudo são cobrados R$2,00 por dia.
O cálculo é para dia corrido, se cair no final de semana, conta o final de semana também.
10. Como o dinheiro arrecadado com a multa é utilizado?
Na verdade o dinheiro da multa é incorporado ao financeiro. Por ser uma autarquia municipal, ele entra na contabilidade geral
do Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF.
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11. Quais os livros mais procurados para empréstimos?
Os livros mais procurados são os livros técnicos de administração e psicologia.
Os alunos dos cursos de Psicologia e Letras vêm bastante na biblioteca. São cursos bem direcionados à pesquisa e também
são cursos com o maior número de bolsas de iniciação científica.
Os alunos do curso de Administração também vêm muito na biblioteca. É o curso com o maior número de alunos do Centro
Universitário. São três classes, uma classe no período diurno e duas classes no período noturno.
12. Que critérios são utilizados para a compra de títulos para o acervo?
Livros indicados por professores. São comprados três exemplares da bibliografia básica e dois exemplares da bibliografia
complementar do plano de curso do professor. Se o professor precisar de mais exemplares, isto é analisado pelo coordenador
do curso.
13. A compra de títulos para o acervo leva em conta sugestões dos usuários?
Sim. A biblioteca também está aberta a sugestões de alunos e funcionários com a compra de um exemplar.
14. A biblioteca tem receita própria para compra de novos títulos?
Não há uma receita própria. O Centro Universitário destina uma verba para compra para a biblioteca.
Nunca houve impedimento para novas aquisições.
Quando abre algum curso é necessário comprar uma grande quantidade de livros o Centro Universitário de Franca destina
uma verba para estas aquisições.
A maior dificuldade é que as compras são feitas por licitação e você não pode buscar livros em livrarias menores ou que não
participaram daquele processo de licitação.
15. Há alguma ação da biblioteca para incentivar a leitura? Descreva.
Às vezes, nós colocamos no site da Uni-FACEF alguns sites de livros e periódicos.
Em um ano, nós fizemos uma feira do livro, mas não tivemos muito sucesso pois os livros não saíam mais em conta que nas
livrarias.
Quando sou convidado para explicar o funcionamento da biblioteca em Seminários de Pesquisa do Mestrado e no Curso de
Letras, eu vou nas salas. Quando os alunos ingressam na Uni-FACEF eles fazem um tour pela faculdade e a gente explica o
funcionamento da biblioteca em geral.
Sei também que alguns professores fazem um trabalho de incentivar a leitura. Por exemplo, a professora Mônica, do curso de
Letras faz a leitura de uma parte de um livro e sugere que os alunos continuem a leitura. Os alunos acabam buscando o livro
por curiosidade.
16. Você conhece alguma política pública ou projeto para incentivar a formação de leitores? Descreva.
Eu conheço o Projeto Hora do Conto. Alguns alunos contam histórias e fazem encenações na APAE e em escolas.
Na época em que a Professora Edna era reitora ela sugeriu um trabalho de prevenção do contágio do HIV com um vídeo para
passar para os alunos, mas, após contato com vários órgãos públicos, não conseguimos.
Temos contato com o MEC e recebemos material educativo, doação de livros, informativos e periódicos. Há também a
participação do portal de periódicos em parceria com a CAPES, do governo federal.
17. Qual a biblioteca modelo/referência para você?
A biblioteca que norteou meu trabalho e que me inspira é a biblioteca da USC – Universidade do Sagrado Coração, por ser
uma biblioteca grande, bem estruturada e informatizada. Inclusive a bibliotecária de lá é referência e dá cursos de formação de
bibliotecários. Eu já trabalhei na biblioteca do colégio de Marília, Colégio Sagrado Coração de Jesus. É um colégio particular
que tem o mesmo mantenedor da Universidade.
18. Você gosta de ler?
Gosto de ler, acredito que a escolha pela formação em biblioteconomia exige que tenhamos o gosto pela leitura, em especial
me sinto atraído por livros de mitologia e poesia.
19. Você tem o hábito de ler?
Sim, atualmente tenho lido apenas livros técnicos para complementar minha segunda formação, além de ser formado em
Biblioteconomia e Documentação, sou formado também em Psicologia e atualmente estou estudando para ingressar no
mestrado da Instituição em que trabalho.

ENTREVISTA 3
DATA: 27/07/2012
1. Qual a data da criação da biblioteca?
A Biblioteca da Unifran foi cadastrada no Conselho Regional de Biblioteconomia – 8ª Região em 18 de julho de 1983.
Comecei a trabalhar na Biblioteca da Universidade há cinco anos. Quando cheguei encontrei um amontoado de 100.000
exemplares, um acervo fechado e funcionários desmotivados. Hoje a Biblioteca está organizada e totalmente informatizada, os
trabalhos de TCC de Graduação e as monografias de Pós-Graduação foram todos digitalizados e estão no site para consulta
on-line. Em 2010 foi realizada uma reforma no setor de atendimento, colocamos um elevador para carga, instalamos as hastes
de segurança e as câmeras, abrimos o acervo. O softwer da biblioteca foi todo desenvolvido pelo T.I. da Universidade.
2. O espaço é próprio para a biblioteca ou é um espaço adaptado?
O espaço foi concebido para ser a biblioteca da Universidade.
A biblioteca está localizada numa área de fácil acesso ao campus, constitui-se de um único prédio central com uma área
construída de 3500 metros quadrados distribuídos em dois andares.
Temos dentro da Biblioteca 7 cabines para estudo em grupo, 42 baias individuais, 30 computadores para consulta e um amplo
espaço para estudo pesquisa.
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Está toda adaptada para acessibilidade, desde as rampas, banheiros até o espaço necessário para locomoção de cadeiras de
roda entre as estantes.
3. Qual o número de livros do acervo?
Conforme os dados do mês de junho de 2012, temos 36.625 títulos com 112.812 exemplares. Devido à implantação dos cursos
do EAD começamos em 2011 a organizar as Bibliotecas nos Pólos. Hoje temos 22 Bibliotecas montadas.
4. Qual o público da biblioteca:
Alunos, professores, funcionários e comunidade.
5. Qual a exigência para consultar livros no local?
Qualquer pessoa pode consultar os livros na biblioteca, é um espaço público. A única diferença é que só alunos, professores e
funcionários podem fazer empréstimo de livros. Para a comunidade só é permitida a consulta no local.
Uma outra exigência é que não é permitido a entrada com bolsas, mochilas, sacolas etc, pois nosso acervo é aberto
6. Qual a exigência para retirar livros para consulta (empréstimo)?
Para fazer empréstimo é preciso ter vínculo com a Universidade, ser aluno, professor ou funcionário. No caso de alunos e
professores há uma carteira de identificação e no caso dos outros funcionários, eles têm um crachá.
7. Qual o tempo concedido para devolução de livro retirado?
O livro pode ser emprestado por sete dias e renovado por mais 7 dias. Cada usuário pode levar até 3 exemplares.
Não fazemos empréstimo domiciliar para enciclopédias, dicionários e atlas.
8. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Sim.
9. Qual é o valor da multa?
A multa é de R$1,00 por dia e por livro. Toda semana enviamos um e-mail pelo portal ASA para o aluno que tem devolução em
atraso. Se, ainda assim o aluno não devolve, então telefonamos. Tem casos de grande valor com multas R$100,00,
R$200,00., tentamos negociar. O nosso interesse é que o livro seja devolvido. O livro é um patrimônio da Universidade.
10. Como o dinheiro arrecadado com a multa é utilizado?
A biblioteca não tem acesso direto ao dinheiro arrecadado com as multas. O valor gasto pela Universidade com a compra de
livros para a atualização do acervo é muito maior que o valor arrecadado com multas.
11. Quais os livros mais procurados para empréstimos?
São os livros dos cursos de período integral, os alunos têm mais tempo para pesquisar e estudar.
12. Que critérios são utilizados para a compra de títulos para o acervo?
Para atualização do acervo contamos com a colaboração dos Coordenadores de curso e professores os quais indicam as
obras a serem compradas, visando manter o acervo sempre atualizado e com qualidade. Esta atualização é feita de acordo
com a necessidade de cada curso levando em consideração a quantidade de alunos e exemplares.
13. A compra de títulos para o acervo leva em conta sugestões dos usuários?
Todo compra de livros novos é de acordo com a solicitação dos coordenadores. Às vezes os alunos fazem a sugestão para os
coordenadores.
14. A biblioteca tem receita própria para compra de novos títulos?
Não, a compra de novos títulos só é possível se o coordenador do curso tiver no Planejamento orçamentário verba para
compra de livros. Este Planejamento é feito no final do ano anterior, e se aprovado pela Diretoria Executiva será liberado a
compra. As compras dos livros não são efetuadas pela biblioteca e sim pelo setor de compras da Universidade.
15. Há alguma ação da biblioteca para incentivar a leitura? Descreva.
Todo início de ano recebe na Biblioteca os alunos dos primeiros anos de cada curso. Falo do funcionamento da Biblioteca, da
necessidade de leitura, quais os procedimentos para realizar uma pesquisa.
Também faço um trabalho com os coordenadores de curso para que estes incentivem os professores a conhecerem os novos
exemplares e a utilizar a Biblioteca como fonte de pesquisa.
16. Você conhece alguma política pública ou projeto para incentivar a formação de leitores? Descreva.
Aqui em Franca, em não conheço, mas tenho o sonho de criar uma biblioteca ambulante para ir até as cidadezinhas da região
e oferecer às pessoas, principalmente às crianças a oportunidade de ler um livro. Como aqueles ônibus da Biblioteca Mário de
Andrade em São Paulo
Já li também que em Brasília tem biblioteca em pontos de ônibus onde o usuário que faz o empréstimo e devolução do livro..
Você já ouviu falar da biblioteca em geladeira? Chama geladeiraoteca. Parece que fica na Praça das Bandeiras em
Araraquara.
17. Qual a biblioteca modelo/referência para você?
Eu trabalhei na biblioteca da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) em São Paulo e para mim é uma referência por ter
sido a primeira experiência em uma biblioteca.
18. Você gosta de ler?
Gosto muito.
19. Você tem o hábito de ler?
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Leio todos os dias o Jornal Folha de São Paulo e na semana a revista Veja. Sempre estou lendo alguma coisa, até mesmo um
gibi.
Outros comentários:
A Biblioteca está localizada numa área de fácil acesso ao campus, constitui-se de um único prédio, com acessibilidade para os
portadores de deficiência física. Tem uma área construída de 3.500 metros quadrados, distribuídos em 2 andares, com
espaços amplos, bem ventilados e iluminados proporcionando ao usuário um ambiente agradável para estudo e pesquisa.
Possui 42 cabines individuais, 7 salas para estudo em grupo, 60 mesas com capacidade para 6 alunos, 20 terminais para
acesso eletrônico. Destina-se a atender os docentes, alunos, funcionários e a comunidade de Franca e região. A Biblioteca tem
por finalidade disponibilizar a informação para seus usuários, contribuindo assim para a circulação do conhecimento humano e
para melhoria da vida do cidadão. O setor de atendimento está localizado no térreo e está aberta ao usuário nos períodos da
manhã, tarde e noite. O horário de atendimento é de 2ª a 6ª feira das 8h às 22h e aos sábados da 8h às 15h.
O acervo da Biblioteca se encontra catalogado eletronicamente facilitando a pesquisa para as obras a serem consultadas e
retiradas. O usuário pode obter informação sobre a Biblioteca, bem como consultar o acervo na WEB e no Portal ASA. A
biblioteca da Universidade possui intercâmbio de material científico com as demais bibliotecas universitárias nacionais e
internacionais através do IBICT e BIREME que disponibilizam o COMUT e SCAD, respectivamente para atender as solicitações
dos usuários e pesquisadores. Participa ainda do Portal CAPES que é uma das maiores Bibliotecas virtuais do mundo,
reunindo conteúdo científico de alto nível disponível à comunidade acadêmica-científica brasileira.

ENTREVISTA 4
DATA: 01/08/2012
1. Qual a data da criação da biblioteca?
A biblioteca foi criada em 20 de junho de 1962 na, então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. Foi incorporada
pela UNESP em 30 de junho de 1976 com a denominação de Biblioteca do Instituto de História e Serviço Social.
Em 1984, passou a Biblioteca da Faculdade de História, Direito e Serviço Social e em 1993 passou a ser denominada Serviço
de Biblioteca e Documentação da Faculdade de História, Direito e Serviço Social.
Desde 1999 até os dias de hoje, sua denominação é Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Ciência
s Humanas e Sociais.
2. O espaço é próprio para a biblioteca ou é um espaço adaptado?
O espaço foi projetado e criado para ser a biblioteca da Universidade. Embora o espaço tenha atendido às expectativas da
época, hoje a biblioteca já necessita de uma ampliação em função do crescimento do acervo.
3. Qual o número de livros do acervo?
Temos 2.400 teses, 3.400 TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso), mais de 80.000 livros. Não posso informar o número
exato porque alguns documentos chegaram e estão sendo catalogados. Temos ainda 1.457 obras raras. Por exemplo, temos o
Alcorão original, a coleção completa das Brasilianas, a primeira edição dos Direitos Humanos em Francês.
4. Qual o público da biblioteca:
Alunos, docentes, funcionários, pesquisadores e comunidade em geral.
Ela não é aberta ao público, mas atende ao público: a pessoa pode retirar um documento e ficar com ele por até 4 horas para
consultar ou tirar Xerox da parte que lhe interessa.
5. Qual a exigência para consultar livros no local?
Para consultas aqui na biblioteca é livre para todos. Não há exigência de vínculos com a faculdade.
6. Qual a exigência para retirar livros para consulta (empréstimo)?
Ser aluno, docente, funcionário ou pesquisador. Tem que ter algum vínculo com a UNESP. Os empréstimos são feitos por
biometria. Com isso pode-se retirar livros em qualquer campus da UNESP.
No caso de usuário externo, para retirar livros por até 4 horas, ele tem que deixar um documento com foto.
7. Qual o tempo concedido para devolução de livro retirado?
Depende do material e do nível acadêmico. Para alunos da graduação, livros, teses e TCCs, 7 dias. Para docentes,
funcionários e alunos da pós-graduação, 15 dias. CDs e DVDs, 5 dias e livros de ficção, 15 dias para todos.
8. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Não. Há suspensão de empréstimos da biblioteca de um dia por obra. Se você atrasa e tinha reserva (procura pelo livro) é
suspensão em dobro. A pessoa pode até usufruir da biblioteca mas não pode retirar livros.
9. Qual é o valor da multa?
___________________
10. Como o dinheiro arrecadado com a multa é utilizado?
___________________
11. Quais os livros mais procurados para empréstimos?
Os livros mais procurados são os de Direito. Um dos motivos é que o curso de Direito tem um ano a mais de graduação e o
outro que os cursos de R.I. e Serviço Social também procuram por livros de Direito.
12. Que critérios são utilizados para a compra de títulos para o acervo?
Quando a reitoria faz a liberação de verba para a biblioteca, é feito o anúncio no campus por meio de cartazes, por emails e
pelo site. O primeiro critério usado são as sugestões de docentes, depois acatamos a sugestão de alunos, funcionários etc.
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13. A compra de títulos para o acervo leva em conta sugestões dos usuários?
Sim. Como foi explicado na pergunta anterior.
14. A biblioteca tem receita própria para compra de novos títulos?
Não. A verba vem da reitoria e cada unidade recebe uma parcela desta verba
15. Há alguma ação da biblioteca para incentivar a leitura? Descreva.
Quando os alunos ingressam na faculdade, cada dia é um curso que visita a biblioteca e assiste a uma palestra com
explicações de tudo que a biblioteca pode oferecer a eles. São feitas também visitas técnicas e brincadeiras do tipo que
recebem um papel com a localização de um livro e eles têm que procurar.
Tem também a Semana da Biblioteca em outubro. A programação dessa Semana é decidida pela Comissão Permanente de
Biblioteca composta pela diretora da biblioteca, três docentes, um funcionário e quatro alunos, sendo um representante de
cada curso. Essa comissão decide sobre o regulamento, as sansões, as programações de eventos.
Na última Semana houve apresentações culturais, palestra com o Secretário da Educação, exposição de obras danificadas e
horas do conto para crianças do C.C.I. (Centro de Convivência Infantil) da UNESP.
16. Você conhece alguma política pública ou projeto para incentivar a formação de leitores? Descreva.
Do município, conheço a Semana do Escritor. Essas Semanas da Biblioteca que eu citei, acontecem em todos os campus da
UNESP. Sei também que tem projetos da FAPESP, CNPQ, Petrobrás.
Temos um projeto de extensão que é a Biblioteca Viva. São apresentações de cinema abertas à comunidade. Atualmente as
apresentações acontecem nos sábados de manhã, às 10 horas no anfiteatro. A idéia é também trazer a cidade, a comunidade
para se apresentar na faculdade.
17. Qual a biblioteca modelo/referência para você?
A nossa mesmo. O nosso ideal é atender o público da melhor maneira. Tentamos fazer da nossa um grande pólo de difusão de
informação. Com a mudança do prédio, houve um decréscimo de usuários da comunidade. Após a saída do centro, a
comunidade sentiu dificuldade de freqüentar a biblioteca.
18. Você gosta de ler?
Eu sempre gostei de ler. Eu comecei a trabalhar como auxiliar da Biblioteca Municipal em Araraquara, de 1986 a 1997. Em
1997 fui fazer a faculdade e me formei em 2003.
Passei no concurso de auxiliar de biblioteca na UNESP em 1997 e depois, como bibliotecária, vim para Franca em 2003.
19. Você tem o hábito de ler?
O cargo não facilita. Atualmente a leitura acabou se restringindo ao lado profissional.
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APÊNDICE C – Professores e gestores

QUESTIONÁRIO 1
PROFESSORA 1 – ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE FRANCA/SP
DATA: 07/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
Revistas, jornais, livros de estudo.
3. Qual foi o último livro que você leu?
Revistas.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
(X) autor
(X) assunto
(X) recomendação de amigos ou conhecidos
(X) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Pelos dois motivos.
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Os dois.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Assistir a filmes.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Biblioteca Municipal e biblioteca da escola.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
A leitura é muito importante para a formação do aluno.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos? De que forma?
Sim. Oferecendo textos de qualidade.
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Ler e escrever da Secretaria de Estado de São Paulo.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

QUESTIONÁRIO 2
PROFESSORA 2 – ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 19/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
Livros espíritas e revistas variadas.
3. Qual foi o último livro que você leu?
Romance Espírita.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
(X) autor
( ) assunto
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( ) recomendação de amigos ou conhecidos
( ) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Por lazer e por necessidade profissional.
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Dublados. Se eu leio a legenda, não acompanho o filme.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Reuniões familiares.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Sim, conheço a biblioteca da Unifran, mas não costumo freqüentar.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
Me mantenho informada para exercer minha profissão.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos. De que forma?
Sim.
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Projeto de leitura Ler e Escrever do Estado.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

QUESTIONÁRIO 3
PROFESSORA 3 – ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE FRANCA/SP
DATA: 19/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
Ficção, livros de estudo (pedagógicos), romances.
3. Qual foi o último livro que você leu?
Com todas as letras (Emília Ferreiro) – reli por causa da faculdade.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
( ) autor
(X) assunto
(X) recomendação de amigos ou conhecidos
( ) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Ambos
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Prefiro os dublados, pois se legendados não consigo me ater aos fatos, enredo, detalhes de cada cena.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Assistir a filme em família.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Sim. A municipal e a da Unesp.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
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Desenvolve a criatividade, o repertório, amplia os horizontes, a visão de mundo dos alunos.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos. De que forma?
Sim. Através de leitura diária; projetos de leitura, clube de leitura.
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Leitura para todos.
Projeto de leitura do Ler e Escrever.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

ENTREVISTA 4
PROFESSORA 4 – ENSINO FUNDAMENTAL I DE ESCOLA PARTICULAR DE FRANCA/SP
DATA: 26/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
Leio de tudo. Leio romance, ficção, aventura. Só não gosto muito de autoajuda.
3. Qual foi o último livro que você leu?
Eu reli Frankenstein. A mensagem é que você é responsável por tudo que você cria e faz.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
(X) autor
(X) assunto
(X) recomendação de amigos ou conhecidos
(X) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
Tem autores que eu gosto muito. Ricardo Azevedo é um autor que eu gosto muito.
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Pelos dois motivos. Nem sempre se consegue ler por lazer. Então temos de nos policiar, se não a leitura fica restrita ao lado
profissional.
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Prefiro legendados pela qualidade do filme.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Viajar e gosto também de ficar em casa, lendo.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Sim. A Biblioteca Municipal e da escola.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
Se você não tiver intimidade com a leitura é muito difícil transmitir ao aluno o gosto por ela. Os alunos percebem quando você
não tem envolvimento com a leitura.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos. De que forma?
De muitas formas. Temos a roda de biblioteca semanalmente, em que os alunos escolhem o livro que querem ler e tem a roda
de leitura compartilhada em que eu leio e eles acompanham a leitura em seus livros. Percebi que alguns alunos eram muito
resistentes à leitura. Então inclui na roda da biblioteca livros como A casa sonolenta, A bruxa Salomé e outros livros indicados
para uma faixa etária menor. Os alunos resistentes pegavam os livros e diziam que estavam lendo para os irmãos mais novos.
No final do ano esses alunos relataram que a roda de biblioteca tinha sido muito importante na vida deles. Teve agendamento
prévio de livros por conta do interesse que um aluno demonstrou na roda de biblioteca. E teve ainda, o aluno que disse que o
livro não o encantou com encantou seu colega.
No final do semestre, entrego um certificado de “Bom leitor” e sou muito rigorosa com isso. Quase sempre o aluno que não
recebe o certificado no primeiro semestre, recebe no segundo.
Na roda de leitura compartilhada enfatizo o ritmo do texto, a hora de parar, comento detalhes interessantes e às vezes, um ou
outro aluno se propõe a ler. Na hora dessa atividade, eu procuro sair da sala e procurar um local agradável para lermos ou
então ler bem próximos uns dos outros.
Outra atividade bem legal é a pesquisa de autor, de ilustrador, a relação entre autor-ilustrador. Foi muito legal porque eles
começaram a se interessar por livros de determinados autores. Por exemplo: Ricardo Azevedo. Perceberam que no caso dele
os desenhos tinham algo em comum. Com o Ziraldo e tantos outros também acontece isso. O autor deixa sua marca e o
ilustrador também. Os alunos passaram a olhar para essas marcas.
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Tenho alunos que têm paixão por fazenda e têm dificuldade de leitura. Trouxe para a sala Globo Rural e a criança amou. Isso
não é leitura?
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Conheço os projetos da escola.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:
Se o objetivo é fazer com que os alunos gostem de ler, eles podem descobrir isso seja em um livro de cem páginas que não
tem figuras ou em um livro de vinte páginas com figuras.

QUESTIONÁRIO 5
PROFESSORA 5 – ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 23/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
Jornais, revistas, literatura, romances.
3. Qual foi o último livro que você leu?
“Breve história sobre o Cristianismo”.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
(X) autor
(X) assunto
(X) recomendação de amigos ou conhecidos
( ) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Leio por prazer e também por aperfeiçoamento profissional.
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Prefiro os dublados, por que já estou com grau avançado, devido à idade.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Prefiro viagens.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Conheço, mas não freqüento.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
A leitura é importante como cultura, que é muito usada em sala de aula.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos. De que forma?
Sim, tenho um projeto de leitura com meus alunos.
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Conheço o projeto “Ler e Escrever” do Estado de São Paulo e os projetos que desenvolvemos durante o ano letivo
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

QUESTIONÁRIO 6
PROFESSORA 6 – ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 23/11/2012

1. Você tem o hábito de ler?
(x) sim
( ) não.
2. Que tipo de leitura você prefere?
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Leio livros de ficção e romance, literatura infanto-juvenil.
3. Qual foi o último livro que você leu?
Catarina Malagueta.
4. Você costuma escolher o livro que vai ler por:
(X) autor
( ) assunto
(X) recomendação de amigos ou conhecidos
( ) propaganda na mídia
( ) outro. Qual? _______________________________________
5. Você lê mais por lazer ou por necessidade profissional?
Leio por prazer, mas sempre penso no lado profissional.
6. Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

7. Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

8. Prefere filmes dublados ou legendados? Por quê?
Prefiro os legendados para poder ler as falas, pois a legenda traz as falas mais próximas do texto original.
9. Que tipo de lazer você prefere?
Shopping, pois além de encontrar meus familiares e amigos, tenho oportunidade de ver as tendências da moda.
10. Você conhece/ freqüenta bibliotecas? Quais?
Sim, a Biblioteca Municipal.
11. Qual a importância da leitura no seu trabalho como professora?
Incentivar meus alunos à leitura.
12. Você incentiva o hábito de leitura em seus alunos. De que forma?
Sim, fazendo a abertura das minhas aulas com bons livros.
13. Você conhece algum projeto ou política pública municipal, estadual, federal ou da própria escola para incentivar a
leitura? Descreva.
Sim. Na nossa escola são desenvolvidos os projetos: Jornal na Escola e Projeto Centopeia.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

QUESTIONÁRIO 7
PROFESSORA 7 – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE LETRAS DE CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE
FRANCA/SP
DATA: 12/12/2012

1. Você gosta de ler?
Sim, gosto muito.
2. Você tem o hábito de ler?
Sim, tenho.
3. Que tipo de leitura você prefere?
Gosto de todo tipo de leitura, prefiro, no entanto, a leitura de literatura.
4. Qual foi o último livro que você leu (ou qual o livro que você está lendo)?
Leio e releio muitos livros ao mesmo tempo, minha leitura não é muito “linear”, isso porque leio para trabalhar e também para
me distrair. Os últimos livros que reli, por causa das atividades de trabalho, foram os sonetos de Cláudio M. da Costa, as Liras
de Marília de Dirceu, de Tomás A. Gonzaga e os contos e romances de Machado de Assis, de Clarice Lispector e Guimarães
Rosa, trabalhados neste último bimestre por meus alunos. Além desses, reli também alguns ensaios de crítica literária, sobre
as obras indicadas.
Para minha distração, tenho muitos títulos na fila, mas estou lendo agora Paris é uma festa, do Ernest Hemingway.
5. Na sua opinião qual a relação da leitura e o desenvolvimento de uma pessoa?
Na minha opinião, essa é uma reflexão muito vasta, que tento, aqui, explicar de forma sucinta: a leitura é fundamental para
desenvolver a imaginação, para ampliar as experiências e vivências, enriquecer emocional e intelectualmente e também para
desenvolver as habilidades de linguagem, de forma geral.
6. Você trabalha a leitura com os alunos do Curso de Letras? Como é esse trabalho?
Sim, claro!
O trabalho é muito complexo, mas, simplificando muito, posso dizer que há, nele, etapas, tais como:
1 sensibilização para a leitura;
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2 contextualização de autor e obra indicados;
3 leitura compartilhada, de trechos ou, quando possível, da totalidade do texto;
4 discussão de ensaios críticos sobre a obra;
5 avaliação reflexiva que leve a uma “amarração” de todas as atividades desenvolvidas.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

QUESTIONÁRIO 8
PROFESSORA 8 – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE LETRAS – FRANCA/SP
DATA: 17/12/2012

1. Você gosta de ler?
Muito, a leitura faz parte de minha vida desde bem cedo, pois o meu irmão mais velho nos incentivava desde pequenos e a
minha mãe também era uma leitora assídua, aliás penso que foi também o gosto pela leitura que me fez decidir pelo curso de
Letras, na graduação.
2. Você tem o hábito de ler?
Sim, pois além do gosto, também tenho as leituras necessárias para a preparação de minhas aulas; leio, em média, ao menos
quatro horas por dia.
3. Que tipo de leitura você prefere?
Normalmente, aquelas que me “incomodam”, me provocam, aquelas que me dão a sensação de que continuo “lendo” a obra,
mesmo depois de tê-la terminado; isso normalmente acontece com a leitura de bons romances, contos, crônicas; não interessa
o gênero ou o tamanho da obra, o que interessa mesmo é a maneira que o autor cria o texto que está diante do leitor. Mas
confesso que também leio “amenidades”, leitura de “consumo”, que só divertem, afinal, ninguém é ferro, não é mesmo?! Adoro
a revista Máxima, da Editora Abril.
4. Qual foi o último livro que você leu (ou qual o livro que você está lendo)?
Além de todos os que li para orientações ou por conta do doutorado???? Bem, afora esses os quais são leituras “obrigatórias”,
estou lendo A cidade ilhada (2009), livro de contos de Milton Hatoum, considerado um dos maiores romancistas da
contemporaneidade. Já havia lido dele Relato de um certo oriente (1989), e quis conhecer um pouco mais da escrita do autor.
5. Na sua opinião qual a relação da leitura e o desenvolvimento de uma pessoa?
Eu costumo dizer para os meus alunos que a leitura é o “pão da alma”, afinal, a palavra divina já diz que nem só de pão vive o
homem, mas de toda palavra que o representa. Para mim, a relação entre leitura e o desenvolvimento de uma pessoa é
intenso, vital, pois eu a vejo como aquela que desenvolve a mente, abre um novo horizonte de expectativa, mostra-lhe
caminhos, induz à reflexão; permite-lhe possibilidades de compreensão do mundo, do outro, de si mesmo; logo, pode tornar a
sua vida mais “iluminada”, o seu discurso mais coerente, mais claro, mais compreendido pelo seu interlocutor, fazendo de você
um ser mais agente do “processo” do que paciente. O acesso à leitura deveria ser obrigatório para todos.
6. Você trabalha a leitura com os alunos do Curso de Letras? Como é esse trabalho?
Sim, pois todas as disciplinas que ministro têm a literatura como pano de fundo, logo, a leitura e compreensão das obras
apresentadas fazem parte do processo de desenvolvimento e amadurecimento desse aluno. È um trabalho de “despertar”,
incentivar e aprofundar o gosto pela leitura; assim, o meu primeiro passo é “incomodá-los”, tirá-los da “zona de conforto”,
falando um pouco do texto a ser discutido posteriormente, provocando-os a querer conhecer melhor aquele texto; quando eles
já tiverem feito a leitura da obra, que é agendada com bastante antecedência; e mesmo que seja uma obra já conhecida deles,
costumo dizer que essa será uma outra leitura, pois ali eles estão em um outro contexto, com outra intenção e poderão avaliar
a leitura de antes e depois. Feito isso, fazemos uma roda de discussão e vamos “sugando” aquilo que o texto nos permite;
procuro deixá-los bem à vontade para falar e só depois vou mostrando como o autor foi construindo o seu discurso e quais são
as possibilidades de compreensão do texto diante daquele arranjo. Contar uma história, qualquer um conta, mas a maneira de
contá-la é que faz os grandes escritores. Depois dessa discussão, que também conta com textos críticos, os quais vão abrindo
os horizontes de leitura desse leitor, fazemos uma avaliação escrita de compreensão, para que o aluno possa avaliar a sua
interpretação do texto, tendo o seu discurso em mãos, ou seja, ele pode avaliar também o próprio discurso, observando se ele
conseguiu materializar as ideias que estavam em sua mente ou não; se não conseguiu, como é possível melhorar.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema, use o verso.

ENTREVISTA 9
ORIENTADORA EDUCACIONAL DA REDE PÚBLICA
DATA: 07/11/2012

1. Há biblioteca na escola?
Sim.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
É uma sala destinada à biblioteca.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca? Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Recebemos uma professora readaptada, recentemente, que está nesse momento organizando esse espaço.
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Não temos recurso financeiro, mas conseguimos, através de doação da empresa Gerdau, 300 livros novos, cujos autores
foram escolhidos pela equipe gestora da escola.
4. Como o acervo da biblioteca da escola vai se compondo?
Por meio de doações de empresas e pela compra de livros pela Prefeitura.
5. Os livros dos acervos podem ser emprestados?
As crianças podem ler os livros na escola, mas levavam emprestado por falta de uma pessoa para controlar os empréstimos.
6. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Sim. Projeto de Leitura.
7. Esse projeto é facultativo ou todas as professoras têm de trabalhá-lo?
Todas as professoras trabalham o projeto e a escola monta estratégias para motivar a leitura.
8. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
A coordenadora pedagógica.
9. Você gosta de ler?
Sim.
10. Você tem o hábito de ler? Que tipo de leitura?
Eu procuro ler diversos portadores de texto: livros, jornais, revistas. Eu leio de tudo: Nova escola, revistas pedagógicas ou
outras revistas. O objetivo maior é manter-se informada.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:

ENTREVISTA 10
COORDENADORA PEDAGÓGICA DE ESCOLA PARTICULAR DE FRANCA/SP
DATA: 26/11/2012

1. Há biblioteca na escola?
Sim.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
O espaço foi projetado para ser biblioteca.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca? Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Sim. Temos uma pessoa responsável, porém ela não é bibliotecária.
4. Como o acervo da biblioteca da escola vai se compondo?
A escola recebe a visita de divulgadores com catálogo. Vamos também à Feira do livro em São Paulo. Também aceitamos
sugestões dos alunos.
5. Os livros dos acervos podem ser emprestados?
Sim. Atendemos alunos, professores, funcionários e alguns pais.
6. Qual o tempo para devolução?
Não tem tempo pré-estabelecido. Depende do ritmo e do num erro de página da obra.
7. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Sim. A multa é de R$1,00 por atraso (não por dia). Se o aluno perdeu ou estragou, o livro tem de ser ressarcido.
8. Como o dinheiro arrecadado com a multa é utilizado?
O dinheiro é revertido em novas aquisições (livros, DVDs, CDs, etc.) para a biblioteca.
9. Há ações da escola para incentivar a leitura?
Sim, promovemos a Feira do Livro, com apresentações artísticas e às vezes com a presença de autores, também.
10. Quem são os responsáveis pelos projetos de leitura da escola?
Todos os professores. Temos projetos de leitura em todas as áreas.
11. Você tem o hábito de ler?
Sim.
12. Você gosta de ler?
Sim, gosto muito.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:
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ENTREVISTA 11
COORDENADORA PEDAGÓGICA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 19/11/2012

1. Há biblioteca na escola?
Sim.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
O espaço é adaptado em função das obras para ampliação da escola.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca? Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Não recebemos recursos em dinheiro. Quanto aos recursos humanos, há uma professora readaptada e uma inspetora de
alunos que fazem o controle dos empréstimos de livros.
4. Como o acervo da biblioteca da escola vai se compondo?
Os livros foram doados pela Secretaria Municipal da Educação. Muitos livros foram comprados por meio de promoções da
escola.
5. Os livros dos acervos podem ser emprestados? Para quem?
Sim. Para alunos, professores e funcionários.
6. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Projeto de Leitura – a partir de um livro há uma sequência didática elaborada pelo Setor de Projetos da Secretaria Municipal da
Educação que deve ser desenvolvida com todos os alunos.
Clube da Leitura – empréstimo semanal dos livros com leitura em grupo e apresentação dos grupos na sala de aula.
Projeto de correspondência do Instituto Algar entre alunos e colaboradores da empresa.
Projeto Jornal Escola – o jornal é apresentado nas classes dos 5º anos. Os alunos escolhem uma notícia e trabalham a
interpretação e a estrutura do jornal. A partir desse projeto a classe elaborou um jornal envolvendo toda escola.
7. Esse projeto é facultativo ou todas as professoras têm de trabalhá-lo?
É uma proposta da rede municipal e todos os professores devem executá-lo.
8. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
Os responsáveis são a diretora, a coordenadora pedagógica e as professoras.
9. Você gosta de ler?
Sim.
10. Você tem o hábito de ler? Que tipo de leitura?
Sim. Diariamente. Leituras ligadas à área da Pedagogia e do Serviço Social.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:

ENTREVISTA 12
DIRETORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 19/11/2012

1. Há biblioteca na escola?
Sim.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
Espaço adaptado em função de ampliação da escola.
3. Qual o número de livros do acervo?
Aproximadamente 2.000 livros.
4. Os livros do acervo podem ser emprestados?
Sim.
5. Quem pode utilizar o acervo?
Alunos, professores e funcionários.
6. Qual o tempo para devolução?
Uma semana.
7. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
Não, mas há cobrança (oral) para que o livro seja devolvido.
8. Quais são os livros mais procurados para empréstimos?
São os livros paradidáticos. Contos modernos.
9. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
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Sim. Projeto de Leitura.
10. Esse projeto é facultativo ou todas as professoras têm de trabalhá-lo?
É um projeto com adesão de todos por ser uma proposta da rede municipal.
11. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
A equipe gestora da escola: diretora, coordenadora, pedagoga, orientadora e professores.
12. A escola possui jornal, revista ou blog?
Sim. No Facebook.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:
Considero a leitura de suma importância para a formação da cidadania.

ENTREVISTA 13
DIRETORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FRANCA/SP
DATA: 07/11/2012

1. Há biblioteca na escola?
Sim.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
Há uma sala própria.
3. Qual o número de livros do acervo?
Aproximadamente 700 livros.
4. Os livros do acervo podem ser emprestados?
Ainda não, uma vez que somente agora recebemos uma professora readaptada que está organizando o acervo.
5. Quem pode utilizar o acervo?
Alunos, professores e funcionários.
6. Qual o tempo para devolução?
7. Há multa em caso de atraso na devolução de livro?
8. Quais são os livros mais procurados para empréstimos?
9. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Sim. Projeto de Leitura da Secretaria da Educação.
10. Esse projeto é facultativo ou todas as professoras têm de trabalhá-lo?
Todas as professoras trabalham.
11. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
A coordenadora acompanha junto com a equipe gestora da escola.
12. A escola possui jornal, revista ou blog?
Sim. Temos blog.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:

QUESTIONÁRIO 14
DIRETOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE FRANCA/SP
DATA: 03/12/2012

1. Há biblioteca na escola?
Não, escola de 2º ao 5º ano existe canto de leitura na sala de aula e uma sala com todo o acervo da escola.
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
Temos espaço próprio para sala de leitura, porém, com a grande demanda de alunos, tivemos de usar a mesma para aula.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca. Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Bom, já dissemos não haver biblioteca e sim sala de leitura, os responsáveis são todos os professores, agora, como a escola
conta com dois professores readaptados, os mesmos tomarão conta da sala de leitura.
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4. Como o acervo da escola vai se compondo?
Através de compras feitas pela APM (Associação de Pais e Mestres) e o envio pelo MEC e Secretaria Estadual de Educação.
5. Os livros do acervo podem ser emprestados?
Sim, para toda comunidade.
6. Há algum projeto da Secretaria da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Existe sim, projeto jornal, roda de leitura, trabalho com diversos tipos de textos.
7. Esse projeto é facultativo ou todas os professores têm de trabalhá-lo?
É comum a todas as escolas.
8. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
Professor coordenador e cada professor da própria série.
9. Você tem o hábito de ler? Que tipo de leitura?
Sim. Jornal, leitura romântica.
10. Na sua opinião, qual é a importância da leitura para a educação?
Bom é de suma importância visto que a leitura proporciona aos alunos visualizar um mundo novo, sendo crítico e assumindo
novos comportamentos.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:

QUESTIONÁRIO 15
PROFESSOR-COORDENADOR PEDAGÓGICO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE FRANCA/SP
DATA: 03/12/2012

1. Há biblioteca na escola?
Não, existe canto de leitura na sala de aula e uma sala com todo acervo da escola (sala de leitura).
2. O espaço é próprio para biblioteca/sala de leitura ou é espaço adaptado?
Temos espaço próprio para sala de leitura, porém com a grande demanda de alunos tivemos de usá-la para aula.
3. Há recursos humanos e financeiros para manter a biblioteca? Quem é o profissional responsável pela biblioteca?
Como disse, não temos biblioteca e sim sala de leitura, sendo responsáveis os professores. Como temos dois professores
readaptados, eles tomarão conta desta sala no próximo ano.
4. Como o acervo da biblioteca da escola vai se compondo?
Envio pelo MEC, Secretaria da Educação e livros comprados pela própria escola.
5.Os livros dos acervos podem ser emprestados?
Sim, para toda comunidade.
6. Há algum projeto da Secretaria Municipal da Educação para incentivar a leitura? Descreva o projeto.
Sim. Ler e Escrever, projeto Jornal, trabalhos com diversos textos e Projeto Centopeia, em que os alunos vão lendo os livros e
registrando nos cadernos próprios.
7. Esse projeto é facultativo ou todas as professoras têm de trabalhá-lo?
Sim, é comum em toda a escola.
8. Quem é o responsável pela execução do projeto na escola?
Professor Coordenador, Direção e todos os professores.
9. Você gosta de ler?
Sim, leio bastante.
10. Você tem o hábito de ler? Que tipo de leitura?
Sim. Literatura, Psicografados, Romances, Jornal, Revistas, Instrucionais, etc.
11. Na sua opinião qual é a importância da leitura para a educação?
A leitura é o caminho para o indivíduo se apropriar de conhecimento e, consequentemente, ter, a partir daí, visão de mundo e
tornar cidadão crítico e consciente.
Se quiser contribuir com outros comentários sobre o tema:
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APÊNDICE D – Sociedade civil

ENTREVISTA 1
PROPRIETÁRIA DE LIVRARIA 1 DE FRANCA/SP
DATA: 22/11/2012

1. Qual a data de abertura da livraria?
28 de fevereiro de 2011.
2. Qual o número aproximado de livros para venda?
Aproximadamente 5.000 títulos, para mais.
3. Quais os critérios mais utilizados para a escolha dos livros a serem vendidos?
Uma junção de critérios: editora, público, preço.
Em Franca o preço conta muito. Um livro de um autor não conhecido com preço mais baixo vende mais que um livro da Ruth
Rocha que é uma das maiores autoras de livros infanto-juvenis do Brasil.
4. Como são realizadas as compras de livros?
Por meio de contato direto com editoras, quando dá faturamento ou, no caso de pedidos pequenos, eu peço na distribuidora.
5. Qual o gênero preferido do público francano?
Tenho vendido bastante infanto-juvenil. Os pais estão vendo a necessidade de livros para os filhos. Por exemplo: um pai não
compra livro para ele, mas compra para o filho.
6. Há uma faixa etária predominante do público que freqüenta a Livraria?
Infanto-juvenil. Crianças de 2 a 8 anos e adolescentes de 11 a 18 anos.
Muitas vezes os pais vêm sozinhos.
7. A Livraria promove alguma ação de incentivo à leitura?
Promovemos as feiras dos livros, mas infelizmente só conseguimos fazer em escolas particulares. Nas escolas públicas há
muita burocracia.
8. Você tem o hábito de ler? Qual foi o último livro lido por você?
Tenho. Passei a ler mais depois da faculdade. Ultimamente, li toda a coleção do Marcelo, martelo, marmelo. Li também O
casamento de Nicolas Sparks.
9. Por que você fez a opção por esse segmento?
Quando eu me formei em Letras eu cheguei a lecionar por dois anos, mas não me encontrei. Senti muita falta de interesse dos
alunos. Aí procurei algo dentro da minha área que me desse prazer.
10. O volume de vendas satisfaz suas expectativas?
Não. Até mesmo o tamanho do ponto justifica-se, uma vez que um ponto maior com mais livros e talvez um café, eu não
conseguiria manter.
11. Como você vê a contribuição da Livraria para o desenvolvimento de Franca?
Todo tipo de cultura traz uma contribuição para a população. Os meus clientes que são leitores se destacam pela sua
capacidade de falar, argumentar, se expressar.
12. Você considera Franca uma cidade cuja população valoriza a leitura entre outros bens culturais?
Infelizmente ainda não. Muitos reclamam que Franca não tem livraria, mas quando tem as pessoas não prestigiam. Tenho de ir
atrás dos clientes. Tenho de ter um diferencial: entrega de livros em casa, feiras de livros, quiosque no shopping.

ENTREVISTA 2
PROPRIETÁRIA DE LIVRARIA 2 DE FRANCA/SP
DATA: 23/11/2012
1. Qual a data de abertura da livraria?
A livraria foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 2011.
2. Qual o número aproximado de livros para venda?
Aproximadamente 9.000 exemplares.
3. Quais os critérios mais utilizados para a escolha dos livros a serem vendidos?
Uso vários critérios. Por exemplo, os livros mais citados pela mídia: revistas, jornais e alguns programas de TV como Ana
Maria Braga, Faustão. Compro também pelo conteúdo da obra.
4. Como são realizadas as compras de livros?
40% são livros comprados de distribuidoras. Os outros 60% são livros consignados.
Eu tenho de atingir uma meta de venda desses livros consignados, mas não estou atingindo.
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É difícil comprar diretamente só de editoras. Algumas editoras exigem um número mínimo de livros para compra, por isso eu
compro de distribuidoras como Para Ler, em Ribeirão Preto e Pergaminho, em Campinas.
5. Qual o gênero preferido do público francano?
É bem variado. Os adolescentes e jovens até mais ou menos 21 anos procuram livros de ficção. É uma faixa etária em que a
fantasia é muito importante para eles.
Em uma palestra do Ricardo Azevedo há dois anos em um evento do Calendas, ele falou sobre a importância da ficção para as
crianças de 9 e 10 anos. Essas crianças que lêem ficção se sobressaem nos estudos.
6. Há uma faixa etária predominante do público que freqüenta a Livraria?
Não. Do adolescente à terceira idade freqüentam a livraria.
Eu aprendo muito com o público da terceira idade. Em dez minutos, eu tenho u ma aula da vida toda. Eles sentem prazer em
recontar para agente o que eles leram no livro.
7. A Livraria promove alguma ação de incentivo à leitura?
Em onze meses, aconteceram algumas ações: noites de autógrafos com escritores francanos e também com escritores de
fora, contação de histórias para escolas. Eu recebo muitas classes de escolas particulares e também professoras de escolas
públicas. Acho que os alunos da escola pública não vêm por não terem como pagar o transporte.
Em dezembro de 2011, fizemos aqui na livraria um amigo secreto com um grupo de adolescente.
Estou planejando ir até às empresas para fazer um trabalho de leitura, como aquela leitura da assistente social nas reuniões da
usina.
8. Você tem o hábito de ler? Qual foi o último livro lido por você?
Sim, tenho. Como estou muito focada na livraria, estou lendo um livro de coach, Coach aplicado na sua vida interior, porque a
gente meio que “pira” quando abre um comércio.
9. Por que você fez a opção por esse segmento?
Por vários motivos. Sou formada em Fonoaudiologia e atuei por um tempo. Depois resolvi abrir a livraria. Eu tive de ter
coragem.
Eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe estudou até a 3ª série, criou seis filhos sozinha, trabalhando na lavoura de
cana de uma usina.
Eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe criou seis filhos sozinha, trabalhando na lavoura de cana-de-açucar de uma
usina. Nessa usina, em todas as reuniões da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) a assistente social lia uma
história e dizia o nome do livro de onde tinha tirado a história. A mãe chegava à tarde com um chapelão na cabeça e tinha
sempre algo a ensinar. Ela dizia “ô fia, a mãe não sabe ler, mas sabe contar história”. Quando fui trabalhar no escritório da
usina com catorze anos, ouvi as histórias contadas pela assistente social, as histórias que minha mãe contava [...]
Vejo também o valor da leitura. Com seis filhos, trabalhando... De onde ela tirava aquelas histórias? Das coisas boas que ela
ouvia dos livros. Ela tinha uma sabedoria de vida tão grande. Ela não tinha estudo, mas valorizava a leitura. A pessoa que é
leitora consegue encontrar alternativas.
10. O volume de vendas satisfaz suas expectativas?
Não. As pessoas falam que o primeiro ano é mais lento. Eu não tiro um centavo da livraria, estou trocando seis por meia dúzia.
11. Como você vê a contribuição da Livraria para o desenvolvimento de Franca?
Eu vejo de maneira positiva. Não quero me vangloriar. Eu posso oferecer uma opção a mais em compra, cultura e de encontro
entre as pessoas. As pessoas marcam encontros aqui.
12. Você considera Franca uma cidade cuja população valoriza a leitura entre outros bens culturais?
Ainda não.
Franca é uma cidade com um monte de pessoas com dons para artes plásticas. Tem vários artistas plásticos maravilhosos na
cidade. As pessoas têm de despertar para a leitura também. Não tem problema querer ler só um tipo de livro, só romance, por
exemplo. De qualquer coisa podemos tirar coisas boas. A leitura é inerente ao ser humano.

ENTREVISTA 3
IDEALIZADOR DO PROJETO VEREDAS – FRANCA/SP
DATA: 03/12/2012
1. Como surgiu a idéia para a fundação do Grupo Veredas?
A partir do pensamento que você só muda a sociedade com educação.
2. O que o levou a trabalhar nesse projeto?
O grupo Veredas tinha o objetivo de fazer um trabalho social na área da educação. Você só muda a sociedade com educação.
Aproximadamente 10 pessoas se uniram e compraram quatro terrenos no Recanto Elimar II. Em sistema de mutirão, com
pessoas não só do bairro, construíram um salão grande, três salas de aula e uma biblioteca. Deixamos a biblioteca com sete
mil livros. Não recebemos um tostão do poder público.
3. Quando e onde aconteceu a primeira ação do Grupo?
As primeiras atividades foram: aulas sobre escovação de dentes e aplicação de flúor com uma dentista, empréstimos de livros,
aulas de datilografia, aulas de dança, cursos de esperanto e espanhol, curso de filosofia. A alfabetização de adultos existia
desde o início. Empréstimo e devolução de livros ocorriam aos sábados. Fizemos ainda mutirões de limpeza no bairro com as
crianças. Produzimos um jornal mensal educativo com conteúdos variados, entre eles, de como evitar a dengue. Esse jornal
existiu durante quase 40 meses.
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4. Quais foram as pessoas pioneiras nesse projeto?
Luiz Cruz, Luiz Yamashita, Luís Henrique Cunha, Luiz Fernando (RH da Prefeitura), Antonio Romeu da Silva, Ronan Roberto
da Silva, Regina Helena Bastianini, Zelma Regina Neves, Joana Matias Mendonça, Marlene (do Cadastro da Prefeitura, Marco
Antonio Soares Silveira (Prof. Marquinho). Certamente, estou fazendo injustiça com algum. Várias pessoas contribuíram
economicamente.
5. Atualmente, quantas pessoas participam do Grupo?
Eu me desliguei do Projeto e não sei responder essa pergunta
6. Qual é o público atendido pelo projeto?
Crianças, adolescentes e adultos.
7. Quantas comunidades são atendidas por esse empreendimento social?
Recanto Elimar I, II e III, Aeroporto I, II, III, gente de bairros distantes.
8. Qual a contribuição do projeto para a cidade?
Nunca houve, até hoje, um caso de dengue no bairro. Pegamos crianças pequenas e todos estão empregados. Toda meninada
do curso de Filosofia “virou gente”. Não dá para mensurar. Pregávamos a necessidade da solidariedade, da convivência
pacífica, lições de higiene e saúde. Deve ter ajudado gente “prá danar”. O Elimar não aparece em notícias policiais
9. O senhor é escritor conhecido e reconhecido na cidade. Quais são as suas obras publicadas?
São 26. Vou citar quatro ou cinco. História da Literatura Francana, O negro do protesto, Deuses mutilados, Vivalei,
Sussuarões, Os anônimos, Cantos e desencantos.
10. O senhor considera Franca, uma cidade valoriza a leitura entre outros bens culturais?
Todos falam que o brasileiro não gosta de ler. Eu digo que o brasileiro não foi educado para gastar seus recursos com livros.
Se ele tem o livro de graça, ele lê. Alguns lêem muito. Quando uma pessoa não gosta de ler é porque ela foi mal educada:
pega um menino da 7ª série e a professora diz “Você vai ler Dom Casmurro”. E deixa a leitura por conta do menino. Existe uma
sistemática para ler.
A cidade de Franca tem uma produção literária muito acima da média das cidades brasileiras. Em um século, Franca teve 500
escritores. Publica-se entre dez a vinte livros todo ano em Franca. É muita coisa!
Outra valorização é o suplemento literário Nossas Letras. Os suplementos literários de vários jornais de grande porte
desapareceram. Em Franca, o suplemento literário tem resistido, ininterruptamente, há duas décadas com grande aceitação
pelo público leitor.
A minha visão é que a escola exige muito pouco a leitura. Quando publiquei meu primeiro romance, várias escolas me
convidaram para ir falar com os alunos. Quando quase não havia escritoras, somente Rachel de Queiroz e Dinah de Queiroz,
uma francana chamada Evelina Gramani Gomes já escrevia livros que viraram novelas de rádio. Foi uma escritora
importantíssima e ninguém sabe disso. É, talvez, a maior romancista francana. Os romances dela, naquela época falavam
sobre adultério, divórcio, temas profundos.

ENTREVISTA 4
PROPRIETÁRIO DE SEBO – FRANCA/SP
DATA: 03/12/2012

1. Qual o número aproximado de livros para venda?
Aproximadamente quinze mil exemplares.
2. Quais os critérios mais utilizados para a escolha dos livros a serem vendidos?
Compro o lote que me é oferecido e depois faço a triagem.
3. Como são realizadas as compras de livros?
Compro de particulares e de outros sebos.
4. Qual o gênero preferido do público francano?
Eu dividiria em público tradicional que lê os best sellers e o público que estuda e pede as obras para vestibular.
5. O volume de vendas satisfaz suas expectativas?
É claro que se fosse deficitário, o sebo não existiria há dez anos, mas acho que, ainda o livro não é tão valorizado no Brasil e,
em particular, em Franca. O sebo é uma empresa familiar, sendo dirigido pela minha esposa que é professora. Eu tenho outra
atividade profissional.
6. Há uma faixa etária predominante entre o público que frequenta o sebo?
Os jovens. Outras coisas trazem eles para cá. Por exemplo, a música (o sebo promove apresentações musicais).
7. Os universitários de Franca frequentam o sebo?
Frequentam sim. Nós comemoramos quando tem um novo frequentador.
8. O sebo promove alguma ação de incentivo à leitura?
Quando você faz promoções permanentes de dois e três reais, isso é uma ação de incentivo à leitura. Fazemos eventos
mensais de música que atrai o público jovem que acabam conhecendo o sebo.
9. Por que você fez a opção por esse segmento?
Era um sonho de jovem. Há dez anos, achei que era o momento e resolvi abrir.
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10. Você tem o hábito de ler? Qual foi o último livro que você leu?
Sim, leio muito, mas gostaria de ler mais. Ultimamente li a biografia do César Camargo Mariano.
11. Como você vê a contribuição do sebo para o desenvolvimento de Franca?
Quanto mais conhecimento as pessoas adquirem, melhor é o meio em que vivemos. Acho que o conhecimento faz-nos
escolher caminhos melhores. Os governos nem sempre têm interesse em que a população leia. A grande missão do sebo é
fazer novos leitores. Precisamos levar cultura às comunidades carentes. Celular, tênis de marca eles já têm. Celular não faz
com que ele se inclua na sociedade
12. Você considera Franca uma cidade cuja população valoriza a cultura entre outros bens culturais?
Poderia haver mais valorização, haja vista o histórico de fechamento das boas livraria que existiram aqui. Não foi por
problemas de adminsitração, foi por falta de venda. A cidade cresceu economicamente, mas ainda não valoriza a cultura.
Meus pais estudaram até a 4ª série. Minha mãe era funcionária doméstica de uma família que prezava muito esse aspecto
cultural. Lá ela teve acesso a bons livros, boas músicas e passou para os filhos. Meu pai, motorista de caminhão, assinava o
Estado de São Paulo em uma cidade de três mil habitantes. Meu pai, apesar da vida corrida, acompanhava nossos estudos.
Um dia passou um vendedor de livros na cidade e meu pai não tinha dinheiro para comprar os livros. Aí o vendedor propôs
trocar uma espingarda que estava pendurada na sala por um caminhão de livros. Meu pai aceitou na hora.
Todos os meus irmãos valorizam bastante esse aspecto cultural. Fomos formados para isso.

ENTREVISTA 5
RESPONSÁVEL PELA FUNDAÇÃO CASA – FRANCA/SP
DATA: 05/12/2012

1. Desde que ano existe a Fundação Casa em Franca?
Foi inaugurada em 13 de setembro de 2007.
2. Qual é o público atendido pela Fundação Casa?
Adolescentes masculinos, autores de ato infracional que cumprem medida sócio-educativa de semi-liberdade, internação
provisória e internação.
3. Qual a faixa etária dessa pessoas?
De 13 a 21 anos, conforme normativa da Fundação, mas em Franca, tem atendido até 18 anos.
4. Qual é o trabalho desenvolvido pela Fundação Casa?
É fazer com que o adolescente se torne protagonista da sua história. Os adolescentes frequentam a escola e têm outras
atividades esportivas, artísticas, profissionalizantes
5. Atualmente, quantas pessoas estão internadas na Fundação Casa?
A capacidade da Fundação Casa é de até 114 adolescentes conforme o E.C.A. (Estatuto da Criança e do Adolescente) – 84
para internação e 20 na república.
Atualmente estamos com 62 na internação e 18 na república.
6. Esses adolescentes são de Franca ou de outras cidades?
São 93% de adolescentes de Franca e 7% de adolescentes da região.
7. Na Fundação Casa, existe escola para esses adolescentes? A escola está vinculada a alguma rede formal de
ensino? Como são contratados os professores?
Sim. Existe a escola vinculadora Helena Cury de Tacca da Rede Estadual. Os professores são contratados pela Diretoria de
Ensino.
8. Todos os adolescentes frequentam a escola?
Sim.
9. O senhor faz alguma relação entre evasão escolar e marginalidade ou delinquência?
Quanto mais distante da escola, quanto menos alfabetizado, o adolescente se mostra mais vulnerável ao mundo do crime. O
adolescente chegar até os catorze anos sem saber ler é um crime. É empurrar essas pessoas para o crime. Alguns
adolescentes, esses mesmos que não sabem ler, declararam que ganhavam até R$700,00 por dia no tráfico.

ENTREVISTA 5a – Realizada por telefone para complementar algumas perguntas de ordem prática que o responsável não
pôde responder.
COORDENADORA PEDAGÓGICA DA FUNDAÇÃO CASA – FRANCA/SP
DATA: 05/12/2012

1. Todos os adolescentes são alfabetizados?
Não. Lá existem meninos de 15, 16 anos analfabetos ou semi-analfabetos.
2. A Fundação Casa tem acervo de livros? Quem doou o acervo de livros?
Tem um acervo pequeno. Alguns livros foram doados pela Diretoria de Ensino, pela Escola Helena Cury de Tacca, por outras
escolas e por funcionários.
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3. O acervo tem quantos livros?
Aproximadamente cem livros.
4. Que tipo de livros compõem o acervo?
São vários. Os livros que eles mais gostam são da Coleção Vaga-lume. Livros de Literatura infanto-juvenil. Livros que abordam
o tema da sexualidade e de outras questões da adolescência.
5. Os adolescentes têm acesso ao acervo? Eles leem os livros do acervo?
Sim. O acervo fica na sala de convivência, porém mais de 60% dos adolescentes são analfabetos ou apresentam bastante
dificuldade para ler e, por esse motivo, não usufruem do acervo. Em geral, é uma luta diária fazer o adolescente entender a
importância da educação.

ENTREVISTA 6
RESPONSÁVEL PELO GRUPO EDUCACIONAL VEREDAS, PROJETO JORNAL ESCOLA E SUPLEMENTO LITERÁRIO
NOSSAS LETRAS
DATA: 05/12/2012

1. A senhora poderia falar sobre o Projeto Jornal Escola?
- Qual o objetivo do Projeto?
- Quando começou?
- Qual o público-alvo?
- Há oficinas para os educadores? Como é o trabalho nessas oficinas?
- A senhora consegue avaliar os resultados desse Projeto nas escolas participantes?
O objetivo do Projeto Jornal Escola é familiarizar a criança e sua família com o noticiário da comunidade; permitir-lhe o
exercício do senso crítico; ampliar o leque de conhecimento dos direitos e deveres do cidadão; desenvolver a capacidade de
opinar sobre assuntos de seu cotidiano; oferecer modelos de escrita que estão sendo estudados na escola, como os gêneros
literários; formar o leitor do futuro; interagir com a comunidade escolar, indo até ela e recebendo-a no GCN.
Começou em 2007, com a mudança de prédio e a integração das redações: jornal, rádio, núcleo de revistas.
O público-alvo é representado pela comunidade escolar até 11,12 anos; pertencente às redes públicas de ensino.
Há oficinas para educadores- professores e coordenadores. O projeto é estruturado no final de cada ano e as inscrições para
participação começam em janeiro. As escolas se inscrevem até o final deste mês. Há vagas ( bastante disputadas) para
aproximadamente 20 escolas e cada uma envia dois professores e um coordenador. O projeto tem o apoio da Delegacia de
Ensino e da Secretaria de Educação. As oficinas acontecem duas vezes por mês, no auditório do GCN, sendo monitoras
Maria Ângela Freitas Chiachiri e Roberta Rubio Chagas, ambas com formação superior em magistério. Maria Ângela é mestre
em Linguística e Semiótica. Roberta, em Pedagogia. Para a abertura do Projeto convidamos educomunicadores de renome.
Começamos com Cecilia Pavani, de Campinas, e já trouxemos diversos profissionais da área. No ano passado esteve conosco
Talita Moreto, do Paraná, que nos deu uma aula sobre como o jornal pode enriquecer os níveis de leitura e participação social
dos alunos. Não posso esquecer de registrar que cada escola participante recebe diariamente exemplares do Comércio da
Franca para suas salas.
Sim, conseguimos avaliar os resultados porque as próprias professoras nos dão retornos. Também sistematizamos encontros
no GCN e visitas às escolas, para trocar ideias a respeito e checar se as atividades caminham bem ou necessitam de
reajustes. E no final do processo escolhemos os melhores trabalhos. Hoje, por exemplo, às 20 horas, teremos encerramento
no auditório, seguido de coquetel. Na oportunidade serão premiados os três melhores trabalhos desenvolvidos ao longo do
ano. A cada ano temos uma proposta. Neste, as escolas produziram edições de jornais mostrando em suas páginas as
atividades da própria escola. O julgamento dos trabalhos aconteceu na última segunda-feira, na Sala Horizonte, aqui no GCN,
com presença de jornalistas e professores.
2. Qual o objetivo do Grupo Educacional Veredas?
- Quando foi que o GCN assumiu o Projeto?
- Como é o trabalho da senhora no Projeto Veredas?
- Quais são os resultados que a senhora percebe a partir de seu trabalho?
O objetivo desta ONG, que em 2013 passa a se chamar Academia de Artes, é levar conhecimento a quem o busque, ampliar a
capacidade de interação social, oferecer cursos que respondam à demanda dos alunos das escolas do Bairro Elimar, e
atividades, como dança, esportes e rodas de leitura que mobilizem emocionalmente as crianças. Desenvolver o senso
estético , o sentido do belo, em todas as suas manifestações, é uma das nossas preocupações.
O GCN assumiu a ONG em 2007.
Meu trabalho no Veredas é como voluntária. Dou aulas de Reforço em Língua Portuguesa, para crianças em dificuldades na
escola. Elas são encaminhadas, geralmente, pelos seus professores.
Percebo que as crianças se tornam mais seguras e confiantes, pois sabem que a ONG pode ajudá-las a superar dificuldades.
Também é nítido que tomam gosto pela leitura, pois passam a frequentar a boa biblioteca que temos, levando muitas vezes
seus irmãos e pais. Não há um único momento em que a biblioteca esteja vazia.
3. Como a senhora vê a contribuição desses Projetos para o desenvolvimento da cidade?
A contribuição, acredito, caminha no sentido de estimular a criança a se sentir inserida na sua comunidade, conhecer os
problemas de seu bairro, entender que tem direitos e deveres, saber que pode questionar administradores sobre algo que não
acontece a contento, ter consciência de que os impostos recolhidos pelos cidadãos é que pagam serviços públicos, e, portanto,
é possível questionar os agentes que trabalham para a população e são remunerados para isso. Ela passa, especialmente, a
se comunicar melhor, comportar-se de forma mais gentil, sentir-se mais aberta às propostas artísticas, manifestar-se mais
ávida por beleza.
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4. Como a senhora acha que a leitura e a literatura poderiam se trabalhadas na escola?
Nada imposto agrada. A minha experiência mostra que crianças devem ler o que lhes agradar, e hoje a oferta de livros é muito
rica. Para desenvolver o hábito de leitura, precisam gostar de ler, escolhendo a partir de um acervo escolhido por educadores,
é óbvio, mas com muitas opções. Fisgada da primeira vez por um autor, por uma história, a criança se tornará leitora. Mas ela
precisa ter muitas opções.
5. A senhora considera Franca uma cidade cuja população valoriza a leitura e outros bens culturais?
Acho que Franca valoriza pouco a leitura, a literatura e outros bens culturais. Há uma década não temos política de fôlego que
possibilite criar agendas culturais e formar público. Sem agenda não há público formado.
6. Como a senhora acha que a situação poderia ser mudada?
A situação poderia ser mudada com políticas mais compromissadas com as artes, estimuladoras da criatividade dos cidadãos
e – por que não? – dos próprios governos. A iniciativa privada poderia participar também de forma mais efetiva.
7. Gostaria que a senhora falasse sobre as iniciativas da comunidade (Caderno Nossas Letras, Jornal Escola, Projeto
Veredas, Orquestra Sinfônica de Franca, Laboratório das Artes, Cinema e Psicanálise, Agenda Cultural do SESI) e a
contribuição delas para o desenvolvimento da cidade.
As iniciativas citadas são, à exceção da Orquestra Sinfônica de Franca, todas do âmbito particular. O caderno Nossas Letras é
suplemento literário sem nenhum suporte publicitário, parte integrante do jornal Comércio da Franca, que o edita e publica. Ali
escrevem nomes consagrados e outros que estão se iniciando. É espaço importante para a escrita/leitura em Franca, dada sua
pluralidade e periodicidade. Já completou 20 anos, o que é mostra da sua aceitação. Do Veredas já falamos. O Laboratório
das Artes é outra dessas ilhas de excelência onde a população pode encontrar artes plásticas e ver gratuitamente obras
selecionadas por critérios estéticos, além de participar de cursos ali oferecidos. O SESI tem uma agenda muito bem cuidada,
teatro e música contemplados de forma preciosa, com público lotando o auditório a cada apresentação. O Cinema e
Psicanálise, que entra no seu quinto ano de projeções de filmes com comentários de especialistas, tem também lotado o
auditório do Centro Médico uma vez por mês, aos sábados, e já conquistou seu público. A OSF, especialmente pelo
entusiasmo e idealismo do maestro Nazir Bittar, cumpre com brilhantismo seu papel de levar aos francanos música de
qualidade. Temos aí, nesta lista, literatura, leitura, artes plásticas, música, teatro, cinema. Seria um bom modelo a inspirar o
poder público. Falta entusiasmo nesta área. E sem entusiasmo e parcerias não se chega a lugar nenhum.
8. A senhora conhece alguma política pública municipal para a leitura e, consequentemente, para o desenvolvimento
cultural da cidade? Comente.
Não conheço. Acredito que, próximo de nós, Ribeirão Preto tenha algo mais plural e consistente, pelo que já vi
esporadicamente.

ENTREVISTA 7
PROPRIETÁRIA DE BANCA DE JORNAL E REVISTA
DATA: 10/12/2012

1. Qual a data de abertura da banca?
Fevereiro de 1997.
2. Quais os produtos oferecidos pela banca?
Jornais, revistas, livros, figurinhas, álbuns, bebidas não alcoólicas, e alimentos (balas, chicletes, chocolates, lanches e
salgados lacrados).
3. Qual o produto mais vendido pela banca?
Jornal. Álbuns de figurinhas, figurinhas.
4. Qual a média de venda de jornal. E de revista?
Mais ou menos 60 jornais. Depende do dia, no domingo vende bem mais.
1.200 figurinhas por semana.
5. Como eram as vendas há cinco anos?
Eram melhores. Em função da internet, as vendas caíram. Conseguimos manter a banca por causa dos álbuns de figurinhas.
6. Como é a venda de livros na banca?
Não vendo muitos livros, mas quando vendo são livros de auto-ajuda e espíritas.
7. Quais os critérios utilizados para a escolha dos livros a serem vendidos?
Não sou eu que escolho. Tudo é consignado e enviado pelas distribuidoras conforme o critério deles. Se eu quero alguma
coisa diferente, eu tenho de pedir.
8. Como são realizadas as compras de livros?
Não compro. Todo meu estoque é consignado. A banca vive da comissão.
9. Qual é o gênero de revista preferido do público que frequenta a banca?
Revistas de fofoca, Caras e Tititi e, depois, Veja.
10. Há uma faixa etária predominante do público que frequenta a banca?
Crianças. Eu fico feliz.
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11. Você tem o hábito de ler? O que leu ultimamente?
Sim. Leio tudo que chega na banca. De gibi até literatura. O último livro que li foi um livro espírita. Gosto muito de romances
espíritas. Meu pai me ensinou a ler poesias. Ele era muito sensível e escrevia poesias para minha mãe. Eu gosto muito de ler
poesias.
12. Por que você fez a opção por esse segmento?
Foi por coincidência. Eu sempre gostei de frequentar a banca de um tio. Eu saí de um emprego e surgiu a oportunidade de
comprar aqui.
13. O volume de vendas satisfaz suas expectativas?
Mais ou menos. Existe uma meta e eu nem sempre consigo atingi-la. Franca é difícil.
14. Como você vê a contribuição da sua banca para o desenvolvimento de Franca?
Eu tenho também um clube de figurinhas. Como meu público é, na maioria, formado por crianças, eu procuro incentivar a
leitura. Tem criança que nasce com o dom de ler e tem criança que tem que ser estimulada. Enquanto os pais trocam
figurinhas, algumas crianças ficam folheando e lendo gibis. Poucos pais valorizam e dão revistas para os filhos. Vejo pais com
muito dinheiro, mas que não valorizam a cultura. Não dão valor a gibis. Não entendem que algumas crianças tornam-se leitoras
a partir de gibis. Para a criança que não sabe ler, até revista de colorir é importante.
15. Você considera Franca uma cidade cuja população valoriza a leitura entre outros bens culturais?
Não. Pode ser que esteja mudando, mas ainda não.

ENTREVISTA 8
REALIZADORA DOS PROJETOS ÁRVORE PEREGRINA E PÃO E POESIA
DATA: 10/12/2012

1. O que é a Árvore Peregrina?
A Árvore de Poemas, inspirada em iniciativa de Diovvani Mendonça, foi uma ação realizada na Feira do Escritor Francano, em
2011, por três escritoras pertencentes à Academia Francana de Letras – A.F.L. – eu (Perpétua Amorim), Maria Luiza Salomão
e Eny Miranda. A ação consistia em poemas escritos em papéis enrolados e pendurados em um galho de árvore para serem
lidos e apreciados pelo público visitante da Feira.
Após a iniciativa, o projeto, atualmente, sob minha responsabilidade e Maria Luiza Salomão começou a percorrer salas de
aulas de Escolas Municipais de Educação de Jovens e Adultos justificando a alteração do nome para Árvore Peregrina.
2. Qual o público atendido pelo projeto?
Alunos e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
3. E a ação Pão e Poesia, no que consiste?
Pão e Poesia também foi idealizado pelo poeta mineiro Diovvani Mendonça e lançado em 2009, na grande Belo Horizonte
consiste em imprimir poema em sacos de pão e distribuir gratuitamente em padarias da cidade. Eu e a professora Aretha
Amorim Bellini realizamos uma ação semelhante em Franca, no ano de 2011, com o objetivo de incentivar o maior número de
pessoas na leitura desse gênero literário, a ação contou com recursos provenientes do Projeto Bolsa Cultura 2011 da
Fundação Esporte, Arte e Cultura – FEAC. A primeira e, até o momento, única edição, do Projeto teve uma tiragem de quinze
mil embalagens com poemas de oito escritores da cidade, que foram distribuídas gratuitamente em trinta padarias.
Embora não houvesse custo para as padarias, em algumas padarias a ação foi bem recebida, em outras foi recebida com
desconfiança.
O Projeto não se manteve em função de falta de patrocínio para sua continuidade.
4. A senhora conhece alguma política pública de incentivo à leitura em Franca?
Tem a Feira do Escritor Francano. Foi realizada no ano de 2011 e no ano seguinte não teve mais. Essas políticas se é que
existem, não têm continuidade. Em Franca temos escritores excelentes, e essas pessoas não tem nenhum apoio por parte do
poder público. Não existe incentivo.
A própria Academia Francana de Letras, que é a guardiã da Língua na cidade não tem onde se reunir.
5. Qual a contribuição de seus projetos para a cidade?
Eu acho que a contribuição é visível. Falam que as pessoas não gostam de poesia ou não gostam de ler. Isso não é verdade.
Temos percorrido a periferia da cidade com saraus e rodas de poesia e as pessoas se emocionam com tanta riqueza, com
tanta beleza.
6. Como os projetos são mantidos?
Com recursos próprios.
7. Como a senhora vê a relação da leitura com o desenvolvimento de uma cidade?
A leitura é importante para a formação da identidade, para libertar ranços e preconceitos. É uma janela para o mundo. Até
mesmo para manter a lucidez, a leitura é importante. A leitura tira a pessoa da miséria humana, da miséria da ignorância. Tudo
o que eu tenho, eu devo à leitura. Eu vim de uma família pobre, mas que cultivava a cultura. Meu pai declamava poesias, lia a
Bíblia, sentava em bancos de praças e contava histórias. Hoje, as crianças têm mais acesso a livros e às vezes, não dão valor.
Eu tinha um livro só e era fissurada por ele. Na minha casa, de cinco irmãos, quatro escrevem. Tenho um livro publicado:
Ramalhete de mim e tenho participação em antologias de poemas no Brasil todo e, até em Portugal. Essas antologias são
participações em concursos. Eu tenho uma coisa comigo: a poesia está dentro de mim e ela tem de sair, se não sufoca. Minha
característica é a simplicidade. Minha poesia é simples. Minha poesia não tem regras. Eu me encontrei na poesia porque a
poesia é livre. Minha alma é livre. Minha alma é desobediente.
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APÊNDICE E – Consulta por telefone com creches, instituições para
pessoas com deficiência visual e instituições de longa permanência para
idosos, dependentes químicos, adolescentes que cumprem medidas
socioeducativas e detentos.
PESQUISA COM CRECHES E CENTROS DE CONVIVÊNCIA INFANTIL
PERÍODO DE SETEMBRO-OUTUBRO/2012
I - Instituição
II - Na instituição há acervo de livros?
III - Quem é o responsável pelo acervo?
IV- Qual a quantidade de livros do acervo?
V- Na instituição há sala de leitura ou biblioteca?
VI- Há projeto de leitura? Da Instituição ou de voluntários?

I

II

III

IV

V

VI

1

Sim

As educadoras.

2

Sim

A coordenadora e
as educadoras.

Não.
Os livros ficam nas
salas.
A creche tem uma
sala de leitura.

Sim. Nos projetos pedagógicos
há atividades de leitura e
contação de histórias.
As histórias são trabalhadas
pelas educadoras.

3

Sim

Não. Ficam em um
armário na secretaria.

4

Sim

A auxiliar
administrativo e as
educadoras.
Todas as pessoas
da creche se
responsabilizam
pelo acervo.

Não sabe a
quantidade.
Tem muitos livros.
A sala de leitura
passou por uma
reforma e os livros
estão sendo
catalogados.
Mais ou menos 550
livros.
Não sabe. Tem
bastantes livros de
excelente qualidade.
Ruth Rocha, Ana
Maria Machado,
Monteiro Lobato.

Há uma sala que é
usada para leitura e
para vídeo.

Maleta viajante – Cada semana
uma criança leva um mala de
livros para casa.
A creche convida pessoas de
fora da creche para ler para
crianças. Podem ser
profissionais, pais de alunos etc.

5

Sim

Todos da Creche.

Não sabe.

Não.

Maleta de Leitura.

6

Sim

As educadoras.

Não sabe ao certo:
100 livros infantis no
máximo. Temos os
livros e revistas para
consulta para as
educadoras.

Sim, temos uma
pequena biblioteca.

7

Sim

As professoras.

499 livros para público
infantil, infanto-juvenil
e adulto. Temos
clássicos da
Literatura: Machado
de Assis, José de
Alencar etc.

Sim. Temos Sala de
leitura.

8

Sim

Não sabe informar.
Somente a pedagoga
tem essa informação.

Fica na sala da
pedagoga.

9

Sim

A pedagoga da
Prefeitura que vem
à creche duas vezes
por semana.
A coordenadora é
responsável pela
organização, mas

1125 livros comprados
pela creche e doados
pela Prefeitura.

Sim. É uma sala para
biblioteca e Contação
de história (com

Sim. A maleta viajante. Duas
crianças por classe levam a
maleta com um livro, um
caderno de desenho e lápis de
cor para casa. Os pais lêem
com a criança, ela faz um
desenho e traz para contar para
seus colegas na 2ª feira. Este
projeto tem o objetivo de
incentivar a família a ler e
aproximar os pais de seus filhos.
Temos 16 maletinhas para 8
classes.
Esse acervo foi doado pelo
Instituto C&A. A partir de um
projeto elaborado pela
instituição, a C&A doou os
livros. As professoras utilizam os
livros conforme os projetos que
desenvolvem em sala de aula;
se estão trabalhando os animais
elas retiram livros sobre
animais. Não temos projetos só
de leitura.
A pedagoga da Prefeitura
desenvolve um projeto com as
educadoras. A Coordenadora
não sabe descrever o projeto.
Cada educadora trabalha a
leitura e a contação de história.
Tem também a Maleta Viajante
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toda a equipe tem
acesso à sala, que
fica aberta.
A pedagoga e a
secretária da
creche.

Os livros estão todos
catalogados.

fantoches, cenários,
bonecos).

para incentivar a leitura na
família.

Não sabe responder.
Essa informação só
pode ser dada pela
pedagoga e pela
secretária que não
estão na Creche no
momento.
Em torno de 350
livros.

Não. Alguns livros
para adultos ficam em
um armário. Os livros
infantis ficam nas
classes para que as
crianças tenham
acesso.
Um pouco no armário
e um pouco na
biblioteca móvel.

O Projeto de leitura é a mala
itinerante, proposto pela
pedagoga da Prefeitura.
Em reuniões de pais, a equipe
da creche incentiva a leitura na
família.

10

Sim

11

Sim

A coordenadora.

12

Sim

Todos são
responsáveis. Os
livros são
catalogados.

Em torno de 2.000
livros, bem
diversificados.

Os livros estão em
portas-livro nas salas
de livros.

13

Sim

A pedagoga da
Creche cedida pela
Prefeitura

Não sabe dizer. Só a
Pedagoga pode
informar.

14

Sim

A Pedagoga.

15

Sim

Profissional com
Graduação em
Letras e
especialização em
Biblioteconomia.

Não sabe precisar a
quantidade de livros
uma vez que o acervo
fica na brinquedoteca,
onde fica a Pedagoga.
Na biblioteca:
2468 livros infantis
5900 livros infantojuvenis.

Há a brinquedoteca
onde ficam os
brinquedos e os livros.
Alguns livros ficam
nas salas de aula.
Há a brinquedoteca
onde ficam os
brinquedos e os livros.

Na creche,
aproximadamente uns
100 livros.

Na escola há uma
biblioteca com
cantinho de leitura.
Na creche tem um
espaço para leitura.
A biblioteca serve à
escola particular e à
creche.
Tem ainda o acervo
de livros só da creche.

16

Sim

Coordenadora
Pedagógica e
educadoras.

238 livros e 5
coleções com 6 livros
cada.

É sala de leitura e sala
de TV.

17

Sim

Todos são
responsáveis.

Em torno de 150
livros.

Não.

18

Sim

Uma educadora é
responsável pela
catalogação e
organização da
biblioteca.

Mais de 6.500 livros.

Biblioteca.

19

Sim

Aproximadamente 120
livros.

Não.

20

Sim

Todas as
educadoras são
responsáveis.
A Coordenadora
Pedagógica.

236 livros.

Temos a videoteca
que é utilizada para
leitura também.

21

Sim

22

Sim

Todas as
educadoras.
Equipe.

23

Sim

A Secretária.

569 livros.
Mais de 100 livros. Há
ainda alguns livros

Tem uma sala de
leitura.
Ficam em caixas nas
salas.
É um espaço para
várias funções:

Projeto Recontando histórias: as
educadoras contam as histórias
e as crianças recontam para os
colegas, que depois fazem um
desenho sobre a história.
Tem o Projeto Maleta Viajante.
Uma vez por semana uma
criança leva o livro para casa.
Seus familiares lêem a história
para ela e depois ela reconta
para os colegas.
A pedagoga da Prefeitura está
desenvolvendo um projeto da
Tarsila do Amaral.

As crianças levam livros para
casa para compartilhar com a
família.
Os projetos são da própria
instituição.
Projetos da Biblioteca: Feira do
Livro no mês Outubro com o
apoio de alguma livraria, com
contação de história.
Troca de gibis e livros.
Todas as 5ª feiras a bibliotecária
leva livros para o recreio da
escola.
Projetos da creche: projeto
contínuo de leitura desenvolvido
pelas professoras e pelas
educadoras.
Pequenos leitores: as crianças
levam livros para casa para
compartilhar com a família e os
familiares podem recontar na
sala de aula. Os pais, irmãos e
avós podem pegar livros
emprestados para contar
história na creche.
A pedagoga da Prefeitura
desenvolve projetos com as
educadoras. Além desses
projetos há leitura de histórias
como atividade permanente.
Vários projetos desenvolvidos
pelas educadoras. Por exemplo
Boneco Leitor, semanalmente, a
criança leva um livro para casa
e seus familiares lêem para ela
e Clube da Leitura.
Não.

É uma atividade permanente
feita pelas educadoras. Há um
rodízio entre as turmas para a
utilização da sala.
Hora do conto e Mala viajante:
atividades diárias
A pedagoga desenvolve projeto
de leitura.
Há sempre uma atividade de
leitura na rotina das crianças.
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nas classes.

brinquedoteca, sala de
vídeo, sala de leitura.
Temos a
brinquedoteca que
também é sala de
leitura.
Os livros ficam na
secretaria em um
armário.
Alguns livros ficam em
uma sala de leitura e
alguns ficam nas
classes.
-

Essa atividade é realizada pela
educadora conforme o assunto
que ela está estudando.
As educadoras lêem para as
crianças.

24

Sim

A coordenadora.

Não sabe informar a
quantidade.

25

Sim

A coordenadora.

Não sabe informar a
quantidade.

26

Sim

Todas as
educadoras são
responsáveis.

683 livros.

27

-

-

-

28

Sim

Aproximadamente 250
livros.

Sala de leitura.

Existem projetos de leitura
desenvolvidos pelas
educadoras.

29

Sim

417 livros.

Sim

Os livros ficam em
cada sala de aula, de
acordo com a faixa
etária.
Os livros ficam no
armário na secretaria.

Projeto de leitura desenvolvido
pela pedagoga.

30

Todos os
funcionários da
creche são
responsáveis.
As educadoras e a
coordenadora são
responsáveis pelos
livros da sua classe.
Uma das
professoras é
responsável
pelo controle do
acervo.

31

Sim

A coordenadora.

486 livros

32

Sim

As educadoras.

33

Sim

A coordenadora.

Não sabe ao certo.
Acredita que tenha em
torno de 150 livros.
A coordenadora não
sabe dizer a
quantidade de livros.

34

Sim

A coordenadora e
as educadoras.

Não sabe dizer. Os
livros foram doados
pela Prefeitura.

35

Sim

Em torno de 900
livros.

36

Sim

Uma estagiária de
Serviço Social
organiza e controla
a biblioteca.
Não tem uma
pessoa responsável.

37

-

-

38

Sim

As educadoras.

39

Sim

A coordenadora.

40

Sim

A auxiliar
administrativo é
responsável pela
organização, mas

Aproximadamente 400
livros.

A Creche tem 307
livros doados e 34
livros comprados.

Não. Os livros ficam
em caixas para serem
levados para as salas
de aula.
Os livros ficam em
uma prateleira em
uma sala multiuso.
A creche não tem
espaço físico para
sala de leitura. Os
livros ficam
organizados em um
armário.
Alguns livros ficam
nos cantinhos da
leitura nas classes e
outros livros
(coleções) ficam na
sala da coordenadora.
Ficam em um armário
na sala da médica.

A Mala Viajante.

Há leitura de histórias
diariamente para as crianças e,
às vezes, as educadoras fazem
dramatizações para as crianças.
-

Sacola viajante para integrar a
família nas atividades de leitura
(todos os dias uma criança leva
um livro).
Hora do conto: é uma atividade
permanente (todos os dias) de
leitura de história pela
educadora para as crianças.
Interpretação de história: uma
vez por semana todas as
crianças são reunidas no
refeitório e as educadoras
interpretam uma história.
Projeto desenvolvido pela
pedagoga.

Maleta viajante: as crianças
levam um livro para cãs e seus
pais lêem para elas.
Projeto Quem conta, reconta,
faz de conta. Uma vez ao mês
cada educadora reúne as
crianças e conta uma história.

Projeto Hora da história: todos
os dias as educadoras contam
histórias para as crianças.

Hora da história na rotina diária.

Cada sala tem o seu projeto
desenvolvido pelas educadoras,
de acordo com a faixa etária.

-

Alguns livros ficam em
um armário na
secretaria e alguns
livros ficam nas
classes.
-

Aproximadamente 130
livros.
426 livros.

Ficam em armário na
Secretaria.
Não tem.

Mala viajante.

Aproximadamente 360
livros.

Os livros ficam em um
armário em sala
destinada a vários
usos

-

Projeto desenvolvido pela
pedagoga.
Projeto Mala Viajante: atividade
semanal permanente em que as
crianças levam livros para
serem lidos pelos familiares em
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todas as
educadoras têm
acesso ao acervo.
41

Sim

A Coordenadora da
creche.

Tem 503 livros.

42

Sim

A Coordenadora e
as educadoras.

Mais de 300 livros.

casa.
A creche está elaborando um
projeto para receber livros do
Banco Itaú.
Projetos de leitura nas classes.
Obs. A creche se cadastrou e
recebeu livros do Banco Itaú.
As educadoras desenvolvem
atividades de leitura nas classes
diariamente.

Tem uma sala que é
brinquedoteca e
biblioteca.
Ficam em um armário
na secretaria.

CRECHES MANTIDAS PELA PREFEITURA DE FRANCA
43

Sim

A equipe.

739 livros

Não. Os livros ficam em
armários.

44

Sim

A Pedagoga.

294 livros.

Não tem em função do
espaço físico restrito.

Projeto Senta que lá vem história,
projeto semanal que consiste na
contação de história pelas
educadoras.
Projeto permanente com caixa de
leitura.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CONVENIADO COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL
45

Sim

A coordenadora.

Deve ter uns 50
livros.

Os livros ficam nas
classes.

Projetos desenvolvidos pelas
educadoras.

PESQUISA COM INSTITUIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, INSTITUIÇÕES DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, DEPENDENTES QUÍMICOS, ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS E DETENTOS.
I – Instituição
II - Na instituição há acervo de livros?
III - Quem é o responsável pelo acervo?
IV - Qual a quantidade de livros do acervo?
V- Na instituição há sala de leitura ou biblioteca?
VI - Há projeto de leitura? Da Instituição ou de voluntários?

I

II

III

IV

V

VI

1

Sim

Todos são
responsáveis

Em torno de 70 ou
80 livros.

Não.

2

Sim

Todos são
responsáveis

3
4

Não
Sim

Todos os internos que
residem na fazenda.

Poucos livros. Não
sabe dizer a
quantidade.
Não sabe a
quantidade, mas
não são muitos.

Os livros ficam
em uma estante
em uma sala de
TV.
Não.

Não.
Não.

5

Não

-

-

Estante com
livros (os livros
ficam disponíveis
aos internos).
-

6

Sim

Todos são
responsáveis

Mais de 500 livros

Estante de livros.

Não.

A Terapeuta Ocupacional da
instituição desenvolve atividades de
leitura para os assistidos pela
instituição. Nossos assistidos são
pessoas convalescentes,
(AVC ,etc.) que não têm condições
ou disposição para ler. Tem apenas
um idoso que gosta muito de ler. As
funcionárias levam livros para ele.
Não. Já teve o projeto, mas não
houve interesse por parte dos
idosos, talvez pela própria
dificuldade de leitura ou por não
terem desenvolvido o hábito. Eles
preferem atividades físicas e
oficinas de trabalhos manuais.
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7
8

Não

Às vezes vem algum
idoso com acervo
particular.

-

Não. Quando o
acervo é
particular, ele fica
no quarto do
idoso.

9
10

Não
*

-

-

-

11
12

Não
Não

-

-

Não há espaço.

13

Sim
*

A diretora e outra
voluntária.

Em torno de 500
livros em braile.
Livros espíritas,
clássicos da
literatura brasileira,
universal e infantojuvenil.
Muitos livros de
literatura foram
doados pela
Fundação Dorina
Nowill para Cegos.
1.200 livros

Sim.
Há uma
voluntária que
está cadastrando
os livros e
organizando a
biblioteca.

14

Sim.

O supervisor

15

Sim.

O acervo fica sob
responsabilidade de
uma detenta.

Não sabe informar.

16

Sim.

Coordenadora
Pedagogógica.

O acervo é
pequeno.

Pavilhão
Educacional.
Em uma cela que
foi desativada e
hoje abriga a
biblioteca.
Não.

Há um trabalho da Terapeuta
Ocupacional para alfabetizar e
incentivar a leitura, porém alguns
idosos estão bem debilitados e não
conseguem ler. Já tiveram um
trabalho com voluntários que liam
para idosos, mas hoje isso não
acontece.
Não.
* Não pode ser considerado um
acervo, pois há mais revistas do que
livros.
Não.
Professora voluntária está
alfabetizando os idosos que não
sabem ler e fazendo outras
atividades com os idosos que já
lêem. O projeto teve início no 2º
semestre de 2012.
* Temos um acervo de livros em
braile.
A diretora, que também é voluntária,
reserva um horário de leitura para o
grupo. Há um jornal online da
instituição.
Existe um software de leitura que
possibilita aos deficientes visuais o
acesso ao jornal.
Apenas os detentos da escola têm
acesso aos livros.
Todas as detentas têm acesso ao
acervo, mas não há projeto de
leitura.
O acervo tem livros que os
adolescentes não conseguem ler.
90% de nossos adolescentes são
evadidos da escola. Muitos deles
não sabem ler.
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APÊNDICE F – Leitores
DATA: NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012

PERGUNTAS
1. Qual a sua idade?
2. Como se deu a sua formação de leitor? Houve influência de alguém? A escola contribuiu para essa formação?
3. Como eram os hábitos de leitura de seus pais?
4. Como são os hábitos de leitura de seus filhos?
5. Que tipo de material você lê: revistas, jornais, livros?
6. Você prefere a leitura em livros impressos ou em novas tecnologias?
7. Qual seu gênero preferido?
8. Qual o último livro que você leu?
9. Fale um pouco sobre a importância da leitura na sua vida.
RESPOSTAS

QUESTIONÁRIO 1
CRÍTICO LITERÁRIO, ESCRITOR, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, EDITOR E COLABORADOR DE BLOG –
FLORIANÓPOLIS-SC
1. 28 anos.
2. Comecei a ler com interesse espontâneo muito tarde, com 12, 13 anos. A principal influência foi a de uma professora de
literatura na escola (Colégio Sévigné, em Porto Alegre).
3. Nada digno de nota. Jornais e revistas, eventualmente.
4. –
5. Todos esses e também artigos acadêmicos, blogs e fóruns de internet.
6. Impressos.
7. Crítica literária.
8. "De verdade", Sándor Márai.
9. A leitura é grande parte da minha vida: é minha profissão, meu lazer, meu prazer, é aquilo que dá sustentação a boa parte
de minhas amizades, estrutura minha subjetividade e minhas relações com o mundo e as pessoas.

QUESTIONÁRIO 2
PROFESSORA DE CURSO LIVRE DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – FRANCA/SP
1. 2. Na minha casa havia uma estante com muitos livros. Eu me lembro de uma coleção de romances de Alexandre Dumas, de
outra intitulada História da Literatura Brasileira, de Silvio Romero, livros de Eça de Queirós, de coleção da revista Reader's
Digest, da enciclopedia Trópicos, entre outros livros. Embora eu fosse criança e ainda em processo de alfabetização, a
presença de livros , o contato com eles, me despertou o desejo de os ler. Havia em Pedregulho (cidade onde nasci) uma
livraria, a Papelaria Mirim, repleta de livros de Monteiro Lobato, e os livros desse autor eram meu presente preferido em
aniversário. Cazuza, de Viriato Correa era meu livro de estimação. Minha mãe sempre incentivou o hábito da leitura, de forma
tranquila, sem imposição, com prazer. Na época do Jardim da Infância (pré-escola) ouvíamos muitos discos com histórias
infantis. No curso primário não de lembro de ter lido livro algum por indicação de professores. Eu lia em casa. Na
adolescência li O velho e o mar, de Ernest Hemingway ( presente de uma prima) e Pais e Filhos, de Ivan Turgueniev (livro que
outra prima me emprestou). Somente na Faculdade de Letras tive um professor- Edward Lopes- que me ajudou na escolha dos
"livros certos": literatura de formação. Meus amigos e meu namorado liam muito, em especial, autores russos.
3. Meu pai assinava jornal - hábito que conservo até hoje- e minha mãe lia romances e contava os enredos para mim e para
meu irmão. Ela gostava de contar histórias e, ainda hoje, com 86 anos, mantém o hábito de leitura.
4. –
5. Leio jornais, revistas e vários gêneros literários.
6. Prefiro livros e jornais impressos, embora leia blogs, narrativas curtas, jornais on line e participe ativamente do mundo digital.
7. Ficção.
8. Nos últimos dois meses li: O Sentido de um Fim, de Julian Barnes; Patrimônio, de Philip Roth; O céu dos suicidas, de
Ricardo Lísias; além de contos de vários autores.
9. Penso que minha vida sem livros seria muito difícil. Escolhi leitura como profissão.
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QUESTIONÁRIO 3
GESTOR DE ADMINISTRAÇÃO DE UNIVERSIDADE E COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DE UNIVERSIDADE –
UBERLÂNDIA/MG
1. 58 anos.
2. Por influência de minha mãe, que tinha o hábito de ler histórias antes de dormir. Interessante que lembro-me de um título de
um dos livros: "Contos pátrios", de Olavo Bilac.
2.1 Sim. Minha mãe, por ser professora, tinha muito claro a importância da leitura para o pleno exercício da cidadania.
2.2 Entendo que sim, pois na terceira série do ensino fundamental, fui agraciado pela professora Dona Galdina, com o livro:
"Nha Dita contou".
3. Mamãe sempre foi uma leitora habitual, ela me contava que na época de solteira, cada amiga comprava um romance e elas
emprestavam umas as outras após a leitura (um protótipo do clube do livro). Papai gostava muito de ler jornais, para manter-se
atualizado.
4. Tenho duas filhas. A mais velha sempre gostou de ler livros, jornais e revistas semanais. A mais nova, nesses últimos
tempos, por já ter filhas, tem se interessado bem mais pela leitura de livros e revistas semanais.
5. Tenho hábito de ler regularmente, revistas semanais e livro. Jornais só na web.
6. Depois que Steve Jobs inventou essa maravilha do IPad, as duas formas. Mas tenho que admitir que o livro impresso é,
ainda, minha primeira opção, pois o sinto tangível.
7. Biografias e os da área de Gestão e Marketing.
8. A cabeça de Steve Jobs, de Leander Kahney. Mantenho um blog onde posto as resenhas dos livros que leio.
9. Parafraseando Monteiro Lobato, "uma nação se faz com homens e livros."Entendo que o hábito da leitura nos transforma
em cidadãos críticos e responsáveis pelas transformações importantes para a construção de um mundo melhor.

QUESTIONÁRIO 4
ENGENHEIRA FLORESTAL E PROFESSORA UNIVERSITÁRIA – ILHÉUS/BA
1. 41.
2. Não sei bem. Fui filha única até os 9 anos, e mudava muito de cidade. Meus pais compravam muitos livros, tanto pra eles
como para mim, e uma das coisas "legais" das mudanças era encaixotar livros e depois arrumá-los nas estantes... Lembro que
em casa não tive nenhuma restrição de leitura, sempre li tudo o que quis e que estava à mão. E na escola havia incentivo mas
sempre achei os livros da escola meio bobos.
Ao longo da vida fui sendo influenciada por várias pessoas. Lembro da minha mãe, que lia muitos romances policiais; uma
colega do meu pai, que me fez ler muita coisa (Érico Veríssimo, inclusive), colegas de graduação, professores dos vários níveis
(da primeira série ao doutorado).
3. Ambos liam bastante. Minha mãe era viciada em romances policiais (até hoje tem toneladas de Agatha Christie na casa
dela, fora Simenon, Conan Doyle etc) e meu pai era mais generalista, experimentava mais. Morávamos sempre em cidades
muito pequenas, sem livrarias, e meu pai sempre comprou muitos livros do "círculo do livro", através de uma revista que
chegava a cada dois meses. Li muitos clássicos, boa literatura e muito "lixo" por essa via.. rs. A compra de livros sempre foi
totalmente liberada. Para livros não havia restrição orçamentária. Quando tinha uns 12 anos chegou uma compra do círculo,
com Batismo de Fogo, do Frei Betto. Li em um final de semana, aos 12 anos, e me tornei uma "pequena comunistinha", e
passei a ler tudo o que havia para ler sobre o período...
4. Não tenho filhos, mas estou grávida. Eu e meu marido lemos muito e se isso tiver alguma influência, há um leitor sendo
fabricado, literalmente.
5. Predominantemente livros, eventualmente revistas e costumo ler jornais na internet.
6. Gosto de ambos, impressos e ebooks para ler em e-readers com tela e-ink. A experiência é muito semelhante.
7. Depende da fase. É mais fácil dizer os que não gosto: raramente gosto de best-sellers sanguinários (concordo com Nelson
Rodrigues sobre a unanimidade, com honrosas exceções), romancinhos chorumela, auto-ajuda e bobagens motivacionais,
coisas religiosas (sou atéia pouco paciente) em geral, os Paulos Coelhos da vida, historinhas de superação etc.
8. Leio 4 ou 5 livros ao mesmo tempo, sempre. Ontem terminei 'La vida conyugal", do Sergio Pitol, um escritor mexicano.
9. Tenho o hábito de ler desde criança, não lembro de alguma vez na vida ter ficado um dia sequer sem estar lendo alguma
coisa. Então essa pergunta é equivalente a "qual a importância da comida (ou do banho) em sua vida?". Ler sempre fez parte
das minhas atividades de lazer, e enquanto não tenho nenhum apego por televisão (já vivi vários anos sem tv em casa) acho
que teria síndrome de abstinência sem nada para ler.

QUESTIONÁRIO 5
MÉDICA – FRANCA/SP
Minha idade é 52 anos
Lembro-me que desde muito pequena (acho que com 6 anos) eu já tinha muito prazer em ler. Morava numa cidade pequena 3000 habitantes - com pouquíssimas opções de diversão; a televisão só era ligada à noite e com programas mais para adultos.
Era uma criança um pouco tímida e a leitura era a minha paixão. Acho que a minha introversão acabou sendo o meu maior
estímulo. Meus pais estudaram por somente 2 anos, mas achavam, como a mãe da Adélia Prado, o estudo" a coisa mais linda
do mundo". Cresci com o incentivo deles ao estudo e leitura. Lembro das várias negociações que meu pai fez com o vendedor
da enciclopédia Barsa, antes de decidir comprá-la. Foi o meu maior presente; tinha 8 anos e durante vários anos foi a minha
leitura diária.
Meus pais também gostavam de ler; ele, o jornal e minha mãe revistas femininas, religiosas... Não havia muitas fontes de
leitura na minha cidade. Trocávamos gibi, livros infantis,jornais...
Meus pais, na sua simplicidade, não deixaram de dar o seu exemplo e se orgulhavam muito dos filhos que tinham prazer com a
leitura.
Meus filhos lêem menos do que poderiam, porque o acesso à leitura na minha casa é relativamente vasto: assinamos 3
jornais,revistas de temas variados e tenho uma biblioteca bem razoável,com bons livros.Acredito que seja o momento histórico
que os desvia de leituras mais elaboradas,visto que o fluxo de informações rápidas e de baixa complexidade impera na mídia
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redes sociais.Não abandono minha luta para incentivá-los; cedo ou tarde a influência pode render frutos.Tento sugerir a leitura
de assuntos que os interessam mais, apresento autores, discuto temas.
Quanto a mim, continuo sendo uma leitora voraz e de certa forma dependente do que leio.
Preciso da leitura porque é dela que consigo retirar o sentido das coisas ou a falta dele. Leio indistintamente jornais, revistas,
livros simples, complexos, impressos ou digitais... o importante para mim é a leitura e o poder que ela tem de me
modificar,transformar, melhorar.Quase sempre consigo relacionar fatos da minha vida ao que li no momento.Quase como uma
crença,uma fé! Acredito firmemente no poder transformador da palavra.
Não tenho gênero preferido; gosto do livro que gera um questionamento, produz um efeito no momento. Pode ser por ser bem
escrito, mas também pode ser só por ter conseguido me tocar de alguma forma. Se fosse analisar mais de perto, acho que
tenho atração por livros escritos em primeira pessoa. Acho que isto se dá porque tenho interesse pelos sentimentos mais
genuínos, aqueles que nos fazem mais humanos, menos perfeitos.Nos libertam,nos perdoam.
Li recentemente Nêmesis, do autor americano Philiph Roth e The sense of an ending, de Julian Barnes, ingles. Estou no meio
de A tranquilidade (de Attila Bartis - húngaro- sugestão de Marçal de Aquino). Todos eles nos convocando para a experiência
múltipla, complexa, dolorida da existência humana com suas contradições e desencontros.
Não dá para não ler! A literatura tem sido e sempre foi para mim a fonte onde busco as respostas e onde as encontro, mesmo
sabendo que não existem respostas absolutas; diferem conforme a época, o momento, a busca!

QUESTIONÁRIO 6
ESCRITOR E PROFESSOR. AUTOR DOS LIVROS O CÉU DOS SUICIDAS, ANNA O E OUTRAS NOVELAS, O LIVRO DOS
MANDARINS, DUAS PRAÇAS, ENTRE OUTROS. ESCREVE PARA A REVISTA PIAUÍ – SÃO PAULO
1. 37 anos.
2. No meu caso, foi tanto em casa, pois minha mãe e meu avô são bons leitores, quanto na escola, pois tive a sorte de ter uma
sucessão de bons professores preocupados com isso. Li "Vidas secas" pela primeira vez com 12 anos por causa do colégio.
3. Fui criado pela minha mãe, que lê muito (e bons livros) até hoje.
4. Não tenho filhos!
5. Não leio jornais regularmente. Leio algumas poucas revistas e passo a maior parte do tempo lendo livros.
6. Se o texto for longo, prefiro o meio impresso. Várias vezes já imprimi textos maiores para poder lê-los com mais conforto.
Mas estou falando de computador: não tenho ainda um leitor eletrônico e nem um tablet, mas logo vou comprar um desses.
Então isso pode mudar.
7. Literatura e filosofia, sem dúvida.
8. "Os enamoramentos" de Javier Marías e "A origem da obra de arte" de Martin Heidegger.
9. Leio muito desde muito tempo, então o que posso dizer é que em grande medida a leitura faz parte do meu ser. Na minha
mochila sempre há um livro. Faço muitas outras coisas, como esportes por exemplo. Mas sempre que vou treinar, há um livro
na minha mochila. Quando acabo e vou descansar, sento no parque para ler um pouco antes de voltar para casa.

QUESTIONÁRIO 7
ENGENHEIRA DE ALIMENTOS – FRANCA/SP
1. 50 anos.
2. Meu pai lia Monteiro Lobato para mim e minha irmã na hora de dormir. Sempre tivemos muitos livros e jornais em casa e a
leitura era valorizada: nunca tivemos o pedido de um livro recusado. Sem dúvida meu pai foi meu maior exemplo. Penso que a
escola não contribuiu em meus hábitos de leitura, já que a leitura era tarefa imposta com seleção de pouco interesse para a
maioria dos alunos, inclusive eu mesma. Na época eram poucos os livros obrigatórios.3. Meus pais sempre leram bastante.
Todos os dias, até hoje, eles começam seu dia com a leitura de, pelo menos, 3 jornais e sempre meu pai está lendo algum
livro. Minha mãe também lê bastante.
4. Meu filho lê pouco, basicamente os livros obrigatórios da escola.5. Leio jornais, revistas e livros.
6. Prefiro os livros impressos. Ainda tenho alguma resistência a ler em e-readers, embora eu o faça quando em viagem.
7. Gosto de ler romances.
8. Oitocentos e Sete Dias – de Vanessa Maranha.
9. Ler é muito importante para mim. Abre passagens, desvenda almas, permite viagens e sonhos. É aprender com a história do
outro, é se conhecer e reconhecer. Os livros são como frestas que nos permitem entrever quem somos.

QUESTIONÁRIO 8
PSICÓLOGA CLÍNICA, ESCRITORA, EVENTUALMENTE, JORNALISTA – REVISTA PESSOA (REVISTA DE LITERATURA
LUSO-BRASILEIRA). AUTORA DO LIVRO OITOCENTOS E SETE DIAS.
1. 40 anos
2. Desde que fui alfabetizada. Comecei a ler por influência dos meus pais, que eram bons leitores. A escola contribuiu na
medida em que apresenta obras interessantes, mas, o gosto pela leitura veio, no meu caso, por estímulos familiares, algo na
seara da epistemofolia, que o meu pai valorizava muito.
3. Constantes. Desde jornais e revistas semanais de notícias à literatura. Sempre tinham um livro em mãos.
4. Parecidos com os meus. A minha filha de 10 anos me imita e tem sempre livros e gibis na sua cabeceira.Tento passar a
leitura como um valor.
5.Revistas, livros, jornais. Gosto de revistas científicas, de literatura, de psicanálise. Leio muita literatura brasileira e estrangeira
e também literatura psicanalítica.: Vi
6.Leio em IPad e em livros impressos, mas, pela força do hábito, prefiro a forma tradicional, em papel.
7.Literatura de autores que renovaram a linguagem, como Virginia Woolf, Guimarães Rosa, Clarice Lispector ete etc.
8. "O Filho Eterno", de Cristóvão Tezza.
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9.É fundamental, grande companheira. A leitura é um momento de introspecção essencial, creio que tem até mesmo uma
função reguladora do psiquismo, parecida com a função onírica. Enfim, ler é muito importante para mim.

QUESTIONÁRIO 9
ESCRITOR. AUTOR DOS LIVROS A MÁQUINA DE MADEIRA, ENTÃO VOCÊ QUER SER ESCRITOR? CHOVE SOBRE
MINHA INFÂNCIA – FLORIANÓPOLIS - SC
1. 47 anos.
2. Foi totalmente autodidata – minha formação escolar se deu durante a ditadura militar, em pequenos municípios do interior do
Paraná. Na escola, não havia nenhum interesse em formar leitores, estavam mais interessados em formar trabalhadores. Por
conta própria, depois de descobrir a biblioteca pública, fui lendo literatura. Na minha família também não havia leitores, eram
todos ou não ou pouco alfabetizados. Construí uma trajetória solitária na leitura – esta trajetória está contada no livro Herdando
uma biblioteca (Record, 2004).
3. Não liam nada. Minha mãe tem o primário incompleto e nunca foi leitora. Meu pai biológico (falecido quando eu tinha 4 anos)
era analfabeto. Meu padrasto também tem o primário incompleto. E nunca leu nada.
4. Minha filha de 17 anos lê pouco, principalmente porque o ensino médio é voltado quase que apenas para conteúdos de
vestibular. Mas já leu mais antes desta fase.
5. Livros, livros, livros, jornais e revistas.
6.Sempre impressos. Não consigo ler na tela.
7.Romances, mas leio muito contos e poesia também.
8.O guarda-roupa alemão, de Lausimar Laus – foi uma releitura. Estou lendo agora 1Q84, romance de Haruki Murakami. E a
biografia Getúlio, de Lira Neto.
9. A leitura me tirou das camadas mais incultas do país, de uma família de trabalhadores braçais. Por meio dela, pude chegar a
um curso universitário, fui o primeiro a ter diploma de ensino superior na minha família. A partir de mim, e um pouco seguindo
meu exemplo, muitos parentes seguiram este caminho. Então, posso dizer que a leitura tirou a minha família da condição de
trabalhadores braçais.

QUESTIONÁRIO 10
JORNALISTA E ESCRITOR, EDITOR DO BLOG ISTO NÃO É UM CACHIMBO – SÃO PAULO/SP
1. 27 anos
2.Comecei a ler na faculdade, através de uma professora que dava aulas de língua portuguesa para o curso de Jornalismo. Ela
me apresentou Rubem Fonseca e Clarice Lispector. Li a obra inteira dos dois, então passou a virar um costume desvendar a
obra de um autor.
3. Meu pai lia apenas livros técnicos para o trabalho. Minha mãe comprava muitos livros e permitia que eu também comprasse.
Mas geralmente ela não tinha muito tempo para ler. De qualquer maneira, convivi com eles. E sempre com a ideia de que
devería lê-los.
4. --5. Leio a revista Piauí e a Bravo! (sou assinante de ambas). Também leio Folha de S. Paulo. E muitos livros.
6. Prefiro em livros impressos. Deixo as leituras digitais para textos acadêmicos e notícias. Em últimos casos, para materiais
que
não
encontro
em
livro.
Mas
ainda
não
abri
mão
da
literatura
em
papel.
7.Dentro do romance vale qualquer gênero para mim.
8.“A Invenção da Solidão” do Paul Auster
9.A leitura é uma necessidade para mim. Tanto para conhecer meus objetos de trabalho, quanto para alimentar minha escrita.
Tenho muitas ideias ao ler. Observo a maneira que o escritor constrói a sua história, faço adaptações nos meus textos. Leio
com uma frequência bastante regular. E às vezes com alguns intensivos para um trabalho específico. Quando vou entrevistar
um escritor, por exemplo, chego a ler 5 ou 6 livros em uma semana para lhe fazer perguntas aprofundadas. E acho que sempre
foi mais fácil ler do que escrever, no meu caso. Quando estou patinando em algum texto, vou ler alguma coisa.
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APÊNDICE G – Questionários para Alunos
DATA: OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO/2012
QUESTIONÁRIO 1
Nome: 1
Série: 3ª série/4º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Folha de São Paulo.
( ) revista. Qual? (X) livro. Qual? Indicados pela escola.
(X) gibi ou revista em quadrinhos. Qual? Turma da Mônica
( ) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
( ) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque gosto de treinar a leitura.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Roda de biblioteca.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual? Do Champagnat.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Meu Primeiro Larousse dos Animais.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Dever escolar.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim. Conta muitas coisas que eu não sabia.
QUESTIONÁRIO 2
Nome: 2
Série: 3ª série/4º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual? (X) livro. Qual?
(X ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? -
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( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por lazer.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque ainda não sei falar inglês e não gosto de ficar lendo a tela.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Sim, às vezes a professora passa um escritor que escreve algum tipo de história.

08.Você conhece alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da minha escola e a da escola CAIC.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Um livro de Monteiro Lobato – Sítio do Pica-pau Amarelo.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Por escolha pessoal.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim por que ele explica sobre a Independência do Brasil e ele é muito legal. Eu aprendi muito com ele.
QUESTIONÁRIO 3
Nome: 3
Série: 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual?
(X) revista. Qual? (X) livro. Qual?
(X) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por lazer
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque é mais legal e mais importante.
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07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Projeto Jornal e Projeto de leitura onde trocamos livros de quinze em quinze dias.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Da escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Da escola.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
A bela adormecida.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Escolha pessoal.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Eu gostei. Porque é legal, interessante e romântico.
QUESTIONÁRIO 4
Nome: 4
Série: 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual?
(X) revista. Qual? (X) livro. Qual?
(X) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por lazer.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque dá para entender as falas dos personagens que fazem o filme
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Projeto de leitura.

08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Conheço a da escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
Conheço a da escola.
(X) sim

( ) não

Qual?
Da escola.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Futebol.
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11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Por escolha pessoal.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim porque fala o que eu gosto.
QUESTIONÁRIO 5
Nome: 5
Série: 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental
01. Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual?
(X) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet?
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por lazer.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque não consigo acompanhar o filme e ler ao mesmo tempo.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Sim. Clubinho da leitura. O aluno lê o jornal do projeto e faz trabalhos sobre o assunto.
08.Você conhece alguma biblioteca?
( X) sim
( ) não
Qual?
A da escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da escola.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Felpo Filva. Editora Moderna.
11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Por escolha pessoal.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Gostei. Porque conta sobre um coelho poeta que fazia as poesias e histórias com final triste, mas conheceu, Charlô uma
coelha que mandou uma carta falando que não gostava dos finais tristes, e então ela ajudou Felpo a fazer os finais felizes. Aí
eles se encontram e então se casaram.

QUESTIONÁRIO 6
Nome: 6
Série: 7ª série/8º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual? -
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( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque é mais interessante.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não sei.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Da escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
A morte viveu.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Dever escolar.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Gostei. Porque ele fala pela vida real da morte.
QUESTIONÁRIO 7
Nome: 7
Série: 7ª série/8º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
(X) revista. Qual? Moda
( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? – Facebook, moda e beleza.
( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
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Por quê?
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não gosto de ler as legendas.
08.Você conhece alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Romeu e Julieta.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Escolar.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Não, pois não gosto de livro em peças.
QUESTIONÁRIO 8
Nome: 8
Série: 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual? (X) livro. Qual? Juvenis.
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? – Uol e Folha de São Paulo.
( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
( ) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque o áudio fica melhor.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Sim, as aulas de redação e atualidades. Nas aulas de redação são passados vários livros para a gente ler. Nas aulas de
atualidades a gente procura ler temas atuais para discutir.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Champagnat.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
O apanhador no campo de centeio.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
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Dever escolar.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Eu não gostei do livro, pois era uma história cotidiana e sem graça.
QUESTIONÁRIO 9
Nome: 9
Série: 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Comércio da Franca.
( ) revista. Qual?
(X) livro. Qual? Feliz Ano Velho.
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? Letras de música, textos.
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Pelos dois. Mais por lazer.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
É mais fácil de entender o filme.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Sim, na minha escola tem um projeto de leitura.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da minha escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da minha escola.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
“Feliz Ano Velho de Marcelo Rubens Paiva.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Escolha pessoal, uma amiga disse que era um livro muito bom.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim, pois é sobre a vida dele, é bem real.
QUESTIONÁRIO 10
Nome: 10
Série: 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual?
( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet?
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( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por necessidade.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque não consigo acompanhar o filme e ler ao mesmo tempo.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não.
08.Você conhece alguma biblioteca?
( X) sim
( ) não
Qual?
A da escola
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Nenhum.

11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?

12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
QUESTIONÁRIO 11
Nome: 11
Série: 1º ano do Ensino Médio – 1º Colegial

01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Jornal Comércio da Franca.
( ) revista. Qual? Um pouco. Superinteressante,Veja,Tititi, etc.
(X) livro. Qual? Romance, suspense ação e ficção (principalmente os clássicos).
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? Notícias, curiosidades, assuntos diversos, etc.
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar ou profissional?
Os dois. Depende da leitura e da finalidade.
05.Você vai ao cinema?
( ) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
(X) em português
Por quê?

(X) às vezes
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Para prestar atenção aos detalhes das cenas sem a preocupação de ficar lendo as falas.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Projetos como escrever poesia ou recitar poesia e a feira de literatura.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual? A biblioteca do Champagnat e a da Escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da escola e a do Champagnat.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
O último foi “O coruja” de Aluísio de Azevedo e agora estou lendo “Minha vida de menina” de Helena Morley.
11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Os dois foi por escolha pessoal.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim, gostei bastante do livro “O coruja”, sua história é bem profunda e narra os extremos da personalidade humana. Agora
“Minha vida de menina” é um diário de uma garota de Diamantina, no século XIX, ainda não cheguei ao desfecho, mas indica
ser muito bom.
QUESTIONÁRIO 12
Nome: 12
Série:1º ano do Ensino Médio – 1º Colegial
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim

( ) não

02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Jornal Comércio da Franca
( ) revista. Qual? Não leio muitas revistas, mas quando leio, é Veja, Tititi.
(X) livro. Qual? Romances.
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? Notícias.
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar ou profissional?
Leio mais por lazer.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Acho mais interessante.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não conheço.
08.Você conhece alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
Conheço a do Champagnat.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
Quando vou fazer alguma pesquisa da escola, uso a Internet.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
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A cabana.
11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Escolha pessoal.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim. Achei muito interessante. Fala sobre fé.
QUESTIONÁRIO 13
Nome: 13
Série: 2º ano do Ensino Médio – 2º Colegial
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual?
( ) livro. Qual?
(X) gibi ou revista em quadrinhos. Qual? Star Wars e Marvel.
( ) internet? O que você mais lê na internet?
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar ou profissional?
Por necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

( ) às vezes

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Se a voz da dublagem estiver boa eu assisto dublado, se não eu assisto legendado e vice-versa.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual? Champagnat e Estação.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Capitães de Areia.
11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Dever escolar.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Gostei da história entretanto o livro era longo e a leitura não rendia.
QUESTIONÁRIO 14
Nome: 14
Série: 2º ano do Ensino Médio – 2º Colegial
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual?
( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
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(X) internet? O que você mais lê na internet? Sites de fofoca e, às vezes, notícias pela internet.
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar ou profissional?
Eu leio mais quando tem algo na escola para trabalho.
05.Você vai ao cinema?
( ) sim

( ) não

(X) às vezes

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Porque é mais fácil. Filme legendado, às vezes, assisto também pelo curso de inglês que faço.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não conheço.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A biblioteca municipal e da minha Escola.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Estou lendo o livro “A última música”.
11.A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Por escolha pessoal.
12.Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Estou gostando do livro, porque conta a história de uma adolescente que sua vida virar de cabeça para baixo pelo fato do
divórcio de seus pais. Ela e seu irmão vai para a casa de seu pai na Carolina do Norte nas férias de verão. E ela começa a se
apaixonar por um garoto popular de lá da Carolina do Norte.
QUESTIONÁRIO 15
Nome: 15
Série: 3º ano do Ensino Médio – 3º Colegial
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
(X) revista. Qual? Relacionadas com vestibulares.
( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? Documentários, assuntos escolares, atualidades.
( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
( ) dublado
( ) em português
Por quê?
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Pois eu gosto de inglês.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A do Objetivo e da FACEF e a Biblioteca Municipal de Franca.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Til.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Dever escolar.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Apesar de não gostar muito de ler, eu acabo na maioria das vezes gostando doa livros.
QUESTIONÁRIO 16
Nome: 16
Ensino Superior
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Comércio da Franca e Diário da Franca
(X) revista. Qual? Isto é.
(X) livro. Qual? Estou lendo da faculdade, mas eu gosto do Sidney Sheldon.
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet?
( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar/profissional?
Leio mais por atividade profissional.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
( ) dublado
( ) em português
Por quê?
Eu gosto do som original e porque eu não tenho dificuldade de acompanhar a legenda.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não conheço.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Conheço a biblioteca da Unifran, a biblioteca de Sacramento, conheço a da U.F.U. de Uberlândia e U.F.T.M de Uberaba.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A biblioteca da Unifran.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Escrito nas estrelas de Sidney Sheldon.
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11. A leitura desse livro foi por dever escolar/profissional ou por escolha pessoal?
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?

QUESTIONÁRIO 17
Nome: 17
Ensino Superior à distância
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual? ( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar/profissional?
Leio mais por necessidade profissional.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
Para acompanhar melhor o filme.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não conheço.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A do Champagnat, a da Estação.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
( ) sim
(X) não
Qual?
Para fazer os trabalhos, a faculdade posta os textos no site.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Nenhum.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?

QUESTIONÁRIO 18
Nome: 18
Ensino Superior
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
(X) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual? ( ) revista. Qual? ( ) livro. Qual? ( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual? ( ) internet? O que você mais lê na internet? ( ) outros. Qual? -
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03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar?
Por necessidade profissional.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
(X) em português
Por quê?
Tenho preguiça de ficar lendo.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não conheço nenhum.
08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da Unifran e do Champagnat.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Quando eu preciso eu vou na da Unifran.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Não estou lendo.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?

QUESTIONÁRIO 19
Nome: 19
ENSINO SUPERIOR
01.Você tem o hábito de ler?
( ) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
( ) jornal. Qual?
( ) revista. Qual?
( ) livro. Qual?
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
(X) internet? O que você mais lê na internet? Notícias
( ) outros. Qual?
03.Você gosta de ler?
( ) sim

(X) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar/profissional?
Leio mais por necessidade escolar.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
( ) legendado
(X) dublado
( ) em português
Por quê?
No filme dublado eu acompanho melhor sem perder a cena e a história.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Se tem, eu não conheço.
08.Você conhece alguma biblioteca?
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(X) sim

( ) não

Qual?
A do Champagnat e a da faculdade.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
A da faculdade.
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
Qualidade de vida.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Foi para fazer o TCC.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Gostei. O assunto é interessante para o meu trabalho.
QUESTIONÁRIO 20
Nome: 20
Ensino Superior
01.Você tem o hábito de ler?
(X) sim
( ) não
02.Que tipo de texto você lê?
(X) jornal. Qual? Folha de São Paulo / Comércio da Franca (jornal local)
( ) revista. Qual? Veja, Piauí.
( ) livro. Qual? Livros jurídicos, livros de ficção científica, romance, novela, contos e poesia.
( ) gibi ou revista em quadrinhos. Qual?
( ) internet? O que você mais lê na internet? Diariamente os informativos de jurisprudência dos tribunais: Superior Tribunal de
Justiça e Supremo Tribunal Federal. Notícias em geral.
( ) outros. Qual? 03.Você gosta de ler?
(X) sim

( ) não

04.Você lê mais por lazer ou por necessidade escolar/profissional?
Tanto por lazer quanto por necessidade profissional.
05.Você vai ao cinema?
(X) sim

( ) não

06.A que tipo de filme prefere assistir?
(X) legendado
( ) dublado
( ) em português
Por quê?
Filmes legendados, ao contrário de grande parte dos dublados, conseguem manter a essência do filme, soa mais natural. Além
disso, é uma ótima forma de treinar o ouvido para outras línguas.
07.Você conhece algum projeto ou ação que incentiva a leitura na sua escola? Descreva.
Não há nenhum projeto que incentive exclusivamente a leitura, embora a maioria dos grupos de extensão tenha como proposta
o estudo de textos e obras sobre os mais diversos temas (Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Bíblia, Política e
Democracia, Tutela Penal dos Direitos Humanos, Paulo Freire etc.)

08.Você conhece alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Biblioteca Municipal de Franca, Biblioteca da Faculdade de História, Direito e Serviço Social (Campus UNESP - Franca),
Biblioteca da Universidade de Franca, Biblioteca da Faculdade de Direito de Franca, Biblioteca Mário de Andrade, Biblioteca
Pública de Nova York.
09.Você freqüenta alguma biblioteca?
(X) sim
( ) não
Qual?
Biblioteca Municipal de Franca, Biblioteca da Faculdade de História, Direito e Serviço Social (Campus UNESP – Franca).
10.Qual foi o último livro que você leu ou está lendo?
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Os últimos livros que li foram: “Noites Brancas” de Fiódor Dostoiévski e “Quase tudo” de Danusa Leão.
11. A leitura desse livro foi por dever escolar ou por escolha pessoal?
Os dois livros foram escolhas pessoais.
12. Você gostou ou está gostando do livro? Por quê?
Sim, como a carga de leitura no curso de Direito é bem densa, é bom ler textos mais leves e com conteúdo diverso.
A leitura sempre me ajudou a ver situações da minha vida sob outros aspectos. Como uma espécie de análise que me permite
outro olhar; gostei do livro da Danusa Leão exatamente por me ajudar a encarar uma situação bem específica de outra forma.
Quando estava no primeiro ano, um palestrante indicou o livro “Noites Brancas” como um livro que deveria ser lido por todos,
fiquei curiosa, mas só três anos depois é que finalmente o li.
Desde pequena sempre gostei muito de ler. Desde o ensino fundamental frequentava a Biblioteca Municipal ou mesmo a
biblioteca do colégio e foi o gosto pela leitura que me levou a escolher, inclusive, o curso de Graduação.
Acho que a leitura é uma das principais formas de adquirir conhecimento e estar a par do que ocorre ao nosso redor. De certa
forma, acredito que a leitura auxilia, até mesmo para nos dar uma sensibilidade e elucidação maior em relação a fatos de
nossa própria vida.
Acredito que a escola contribui para o despertar do aluno para a leitura, é como no texto de Eduardo Galeano sobre o filho que
se depara pela primeira vez com o mar e pede para que o pai o ajude a olhar. A escola ao indicar livros, ao explicar qual autor
pertence a que escola literária e por qual motivo, dá ao aluno certo embasamento para que a partir dali ele faça suas escolhas,
descubra seus gostos. Da mesma forma na Universidade: a indicação de livros que devem ser lidos ou de livros que são
interessantes para a formação do profissional é imprescindível como ponto de partida. Como sempre tive mais afinidade com
as matérias de humanas (História, Geografia, Literatura) tentei ao máximo expandir esse olhar.
Sempre fui muito tímida e, certa vez, quando eu tinha uns treze anos, estava conversando com a minha mãe sobre como
conversar com as pessoas, reclamando que eu nunca sabia o que falar. Ela respondeu que nós temos que buscar coisas em
comum, interesses em comum, daí ela logo disse “você nunca percebeu que sua tia (irmã mais nova da minha mãe) sempre
quer saber sobre os livros que você está lendo?” Até então eu nunca tinha me dado conta disso, mas ela sempre perguntava,
me indicava outros livros e sempre fomos bem próximas.
Meus pais nunca foram ávidos leitores de livros – meu pai sempre leu muito jornal, mas acho que nunca o vi lendo nenhum
livro. Minha mãe, vez ou outra, pede algum livro emprestado ou alguma indicação para ler. Meu irmão corre da leitura mais do
que pode, lê somente o necessário – notícias na internet e os livros obrigatórios para o vestibular.
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