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Diante deste oceano tão vasto de água,
Coberto por este imenso céu azul,
O que diria o poeta?
Diria assim:
Vêm verdes mares, cobrir de emoção,
Este pobre coração que só quer
Ver-te verde ou azul.
Não importa se o céu te cobre com este
Lindo lençol azul, grito bem alto proclamando:
Oh, Liberdade! Não me tire, enquanto o meu prazer
De contemplar, sacie. Pois, chegará a hora que partirei,
Saciada com esta paz, para o lindo céu de anil.
Estamos chegando, e a tarde também, que delícia
Foi encontrar você, lindo mar e céu de verde e azul de anil.1

Maria Lúcia de Brito Félix

1

A autora retornou à sua terra e desfrutava da travessia em transportes marítimos para chegar ao município
de Vera Cruz, local onde se desenvolveu a pesquisa, cujos resultados se encontram neste trabalho, e esse
contexto de travessias a inspirou a escrever o poema.

RESUMO
A pesquisa que originou o presente relatório teve como objeto de estudo os projetos de
leitura e bibliotecas escolares do município de Vera Cruz, na Bahia, e as questões que
nortearam a pesquisa foram: quais os projetos de leitura desenvolvidos pelas bibliotecas
escolares na rede municipal de ensino? Como os projetos de leitura e as bibliotecas
escolares emergem nas políticas públicas de educação do município? Quanto ao objetivo
geral, teve a intenção de discutir os projetos de leitura e as bibliotecas escolares no
município de Vera Cruz no âmbito das políticas públicas do município de Vera Cruz. Para
isso, os objetivos específicos foram: conhecer os diferentes significados e tipologias
atribuídos, historicamente, para a biblioteca; compreender as diferentes funções, usos e
tipologias das práticas de leitura historicamente situadas; identificar os regramentos legais
que definem, diferenciam e preconizam a implementação de bibliotecas escolares nas redes
de ensino públicas no Brasil; examinar programas e projetos propostos para fortalecimento
da leitura do município de Vera Cruz; examinar as condições das bibliotecas escolares do
município de Vera Cruz. O desenho de estudo foi orientado pela Pesquisa Aplicada,
porque se buscou tanto conhecer a realidade local, quanto pôr-se em diálogo com os
dispositivos legais e apresentar reflexões que possam ajudar a gestão do município, no que
diz respeito a leitura e as bibliotecas escolares. O procedimento de acesso aos dados deuse por meio de movimentos exploratórios junto a profissionais da gestão escolar,
profissionais das bibliotecas e da gestão da Secretaria de Educação, bem como por meio da
análise de documentos fornecidos pela Secretaria de Educação e de regramentos legais
sobre o tema em estudo. Os resultados acenaram para a importância da discussão dessa
temática, tendo em face que foi verificado a inexistência de programas e projetos
sistemáticos relacionados a leitura, no âmbito das bibliotecas escolares. Apenas uma escola
apresentou um projeto, todavia está desativado em virtude de a docente responsável estar
em licença médica. Considerando os indicadores de leitura no município, e a inexistência
de ações sistemáticas com foco em projetos de leitura, em especial em articulação com as
bibliotecas escolares, o cenário revelou à necessária e urgente tomada de postura ativa por
parte da gestão do município, a fim de garantir políticas públicas que tenham como
centralidade a implantação de bibliotecas escolares, de programas e projetos com foco nas
práticas de leitura.
Palavras-chave: Bibliotecas escolares. Políticas públicas. Projetos de leitura. Práticas de
leitura.
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ABSTRACT
The research that originated the report had as object of study the projects of reading and
school libraries of the municipality of Vera Cruz in Bahia and the question that guided the
research was: what actions of public policy of the municipality of Vera Cruz in relation to
the projects of reading and the school libraries in the municipal school network? Regarding
the general objective, it was intended to discuss reading projects and school libraries in the
municipality of Vera Cruz within the scope of the public policies of the municipality of
Vera Cruz. For this, the specific objectives were: to know the different meanings and
typologies historically assigned to the library; understand the different functions, uses and
typologies of historically situated reading practices; to identify the legal regulations that
define, differentiate and advocate the implementation of school libraries in public
education networks in Brazil; to examine proposed programs and projects to strengthen the
reading of the municipality of Vera Cruz; to examine the conditions of school libraries in
the municipality of Vera Cruz. The study design was guided by the Applied Research,
because it was sought both to know the local reality, and to put in dialogue with the legal
provisions and to present reflections that can help the municipality's management,
regarding reading and school libraries . The procedure for access to data was through
exploratory movements with professionals in school management, library professionals
and the management of the education secretariat, as well as through the analysis of
documents provided by the Secretariat of Education and legal regulations on the subject
under study. The results highlighted the importance of the discussion of this topic,
considering that there was no systematic programs and projects related to reading within
the school libraries. Only one school has submitted a project, but it is deactivated because
the responsible teacher is on medical leave. Considering the reading indicators in the
municipality, and the lack of systematic actions focused on reading projects, especially in
articulation with school libraries, the scenario revealed the necessary and urgent taking of
an active position on the part of the municipality's management, in order to to guarantee
public policies that have as centrality the implantation of school libraries, programs and
projects focused on reading practices
Key words: School libraries. Reading practices. Public policy. Vera Cruz.
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INTRODUÇÃO

Neste texto, pretendo, a partir do meu mover-me no mundo, e das trajetórias
vivenciadas, demonstrar o caminho que foi trilhado para construir reflexões sobre as
bibliotecas escolares e os projetos de leitura no município de Vera Cruz - BA. Cabe dizer que
a pesquisa que originou o presente relatório nasceu dos meus olhos curiosos de eterna criança
e, aos poucos, foi constituindo-se como fruto de experiências e inquietações construídas ao
longo de minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, e tem por impulso produzir novas
formas de pensar, de olhar, de refletir e de sentir.
Como Neto (2004, p.19) afirma,
Cada um de nós, ao iniciar uma caminhada como esta, deve sempre ter em mente
que já trazemos na bagagem intelectual a junção de informações anteriores a este
curso, adquiridas de modo experimental ao longo da vida (amigos, colegas,
professores, leituras, vivências, aventuras, viagens, trabalhos realizados, etc.) e
postas de maneira não sistemática em algum arquivo ou pasta da nossa mente.

Considerando a reflexão proposta pelo autor, cabe apresentar-me, situar-me no enredo
das histórias, buscando demonstrar como elas se fazem presentes em minha bagagem
intelectual e contribuíram para o nascimento e desenvolvimento deste estudo investigativo.
Sou uma mulher oriunda de uma família humilde — meus pais eram pescadores — e
desde a infância eu vivia encantada com tudo ligado à educação, principalmente à leitura: não
deixava que nenhum papel ficasse no chão, porque queria ler tudo que estava ao meu redor.
Concluí a educação básica na Ilha de Itaparica - BA, nos seus dois municípios: Vera Cruz,
minha cidade natal — e também lócus da pesquisa realizada — onde cursei até a quarta série,
e em Itaparica, local em que terminei os estudos do antigo 2º grau, atual ensino médio, com o
curso de Magistério. Escolhi prestar vestibular para Pedagogia porque me encantei com a
experiência de ensinar crianças, no estágio, no período do Magistério.
Eu gosto muito de criança, mas gosto ainda mais de ver o seu desenvolvimento, por
isso que ser pedagoga para mim é muito além de ser uma professora ou “tia”, isso porque
minha intenção, desde que assumi essa função, é querer contribuir, de alguma forma didáticopedagógica, para o progresso dos meus alunos. Não para ser mais um na sociedade, e sim para
serem alunos críticos, criativos, com princípios e valores éticos. Dessa forma, ser docente e
pedagoga para mim se constituíram como uma determinação de propiciar, dentro da realidade
que atuo, algum tipo de transformação.
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Ainda desenhando um pouco sobre minhas experiências formativas, destaco que o
curso de Mestrado simboliza uma conquista particular minha, mas também da minha família,
que buscou consolidar as bases para que eu pudesse escolher esse caminho e que a cada etapa
me brindava com sorrisos, afagos e gestos de incentivo.
Percebo o curso de Mestrado também como fruto de minha trajetória acadêmica e
profissional, na medida em que elas contribuíram para despertar o interesse pelo objeto
pesquisado. Essas trajetórias me permitiram conhecer dinâmicas que se entrelaçam à prática
docente, me fazendo compreender, posteriormente, a importância de questionar o lugar das
práticas de leitura em relação às bibliotecas escolares.

1.1 TECENDO FIOS NO BAÚ DAS MEMÓRIAS: TRAJETÓRIAS QUE SE CRUZAM E O
CAMINHAR COM PRÁTICAS DE LEITURA E BIBLIOTECAS ESCOLARES

Buscando em minhas memórias elementos para iniciar a escrita deste texto, surgiram
indagações que já me foram feitas, inclusive, por muitas pessoas: como as questões
relacionadas a práticas de leitura e bibliotecas escolares começaram a chamar minha atenção?
O que me fez enveredar pelo entrelace entre tais questões?
Refletindo sobre essas indagações, consegui chegar à resposta com certa facilidade, ao
observar que tais questões se relacionam diretamente à minha vida pessoal e à minha vida
profissional. Do ponto de vista profissional, vale dizer que a confluência de interesses em
torno das bibliotecas escolares e das práticas de leitura aparecem nas minhas preocupações,
em primeiro lugar, por ter sido professora da educação básica e, posteriormente, integrante da
equipe de gestão da rede municipal de ensino de Vera Cruz, no estado da Bahia.
Vera Cruz é um município pertencente à Ilha de Itaparica, está localizado a apenas
quatorze quilômetros de Salvador e possui uma população estimada em 43.162 habitantes. De
acordo com informações cedidas pela Secretaria Municipal de Educação, a rede de ensino
dispõe de 43 unidades escolares, sendo sete exclusivas de Educação Infantil, vinte exclusivas
de Ensino Fundamental e dezesseis que atendem à Educação Infantil e ao Ensino
Fundamental.
A rede possui 182 docentes atuando no Ensino Fundamental. No ano de 2015, o
munícipio teve 4.688 estudantes matriculados no Ensino Fundamental e 905 matriculados na
Educação Infantil. Em 2017, teve 4.977 estudantes matriculados, sendo 3.028 no Ensino
Fundamental, 1.709 na Educação Infantil e 240 no Atendimento Educacional Especializado.
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Durante o período em que atuei na docência e no acompanhamento institucional,
ocorrido entre os anos de 2009 e 2016, foi possível observar a potencialidade da leitura para o
desenvolvimento dos estudantes, por meio dos programas educacionais federal, a exemplo do
Pacto Nacional pela Alfabetização (PNAIC) e programas municipais, como o Programa de
Alfabetização na Idade Correta (PROALFA), cujo foco, em ambos programas, era a leitura.
Mas, foi possível observar também o quanto, apesar da existência de livros, a utilização deles
pode ser restrita ao mero uso para atividades didáticas ou para tarefas pouco fomentadas.
Mais detidamente pude acompanhar o Programa PROALFA, o qual foi implantado em
2012, pelo município de Vera Cruz em suas unidades escolares, abrangendo as turmas do
primeiro e segundo ano dos anos iniciais e os grupos III, IV e V da Educação Infantil. A partir
de 2013, o Programa atendeu, exclusivamente, às turmas de Educação Infantil, em virtude da
adesão da gestão municipal ao Programa de Alfabetização do Governo Federal, o Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que englobava as turmas do 1º, 2º e 3º
ano.
O PROALFA trazia, como seu objetivo principal, potencializar ações que
promovessem o processo de letramento e alfabetização dos estudantes na idade correta,
desenvolvendo uma proposta metodológica que focalizava as atividades de leitura dentro de
abordagens lúdicas, proporcionando às crianças o acesso ao mundo letrado e alfabetizador,
através da literatura infantil.
Quando atuei como coordenadora adjunta da Educação Infantil, na Secretaria de
Educação, tive a oportunidade de acompanhar as atividades de formação do PROALFA, junto
ao corpo docente e aos coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino.
As atividades do PROALFA buscavam oferecer às crianças matriculadas na Educação
Infantil, por meio da formação dos docentes e coordenadores, a vivência de situações que
colaborassem para a aquisição dos primeiros conhecimentos acerca do letramento e da
alfabetização, por meio da literatura e de um ambiente pedagógico alfabetizador.
O acompanhamento das atividades me permitiu uma aproximação com a questão da
leitura e dos diferentes modos de praticá-la na escola. Foram várias oportunidades, a exemplo
do conhecimento sobre o uso da ludicidade, da contação de histórias, da produção de
fantoches e outros recursos para a inserção da criança pequena no mundo da leitura. Além
disso, foi possível compreender a importância da leitura compartilhada, a importância de
ações voltadas para agregar as famílias junto ao processo de letramento infantil, entre outras.
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Do ponto de vista pessoal, o despertar para o interesse em torno das bibliotecas
relaciona-se com uma viagem realizada à França, no ano de 2013, em que pude observar em
uma das praças na cidade de Sarlat, sul da França, a instalação de caixas de acrílico contendo
livros dispostos com cartazes explicativos, orientando a retirar um livro gratuito e anônimo.
Essa exposição chamou a minha atenção e despertou o meu interesse quanto aos diferentes
usos e sentidos das bibliotecas.
Essa viagem e a visualização das caixas acrílicas com livros pela cidade me fizeram
ter interesse em construir algo similar em nossas escolas. Ao ingressar no Mestrado, propus,
inicialmente, um projeto de pesquisa que tinha a intenção de investigar a criação do hábito de
leitura no ambiente escolar, a partir de um projeto para promoção de leitura, cujo
desenvolvimento aconteceria por meio da construção de metodologias/estratégias voltadas
para a renovação do processo da leitura prazerosa e dos usos da biblioteca no ambiente
escolar.
No decorrer do Mestrado, devido às orientações de professores das disciplinas
cursadas e da aproximação com as escolas do município de Vera Cruz, as ideias em torno do
tema foram se transformando, chegando a atual formatação.
Resumidamente, posso dizer que a pesquisa que foi realizada esteve articulada no
âmbito de coisas vividas e de inquietações construídas ao longo de minhas trajetórias, sendo,
então, um produto da experiência. Nessa perspectiva, trouxe, para esse processo, a
compreensão da experiência como “um encontro ou uma relação com algo que se
experimenta, que se prova” (LAROSSA, 2002, p.25).
Pensando a pesquisa em minha trajetória, conforme destaca o autor, entendo que ao
escrever este estudo “lanço-me ao desconhecido, para o que não se pode antecipar nem
“prever” nem “predizer,” a fim de dar sentido ao que me acontece, ao que me atravessa e me
forma e transforma (LAROSSA, 2002, p.25). Ou seja, construo uma escrita marcada por
experiências distintas e que colaboraram, e colaboram, para a minha construção enquanto ser
social e enquanto profissional da educação.
As diversas trajetórias, que constituem minha história e marcam as travessias que
constituem minhas experiências, foram determinantes para a escolha da temática como campo
de estudo. Dessa forma, este estudo é um misto de curiosidade acadêmica associado à
responsabilidade social.
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1.2 INTENÇÕES QUE EMERGEM NO IMAGINÁRIO DE UMA PESQUISADORA
A leitura assumiu muitos sentidos na sociedade, e sempre se constituiu como elemento
importante nas experiências humanas. Na pesquisa realizada que deu origem a este Relatório,
partimos da compreensão de que a aquisição da leitura pode ser considerada uma importante e
significativa experiência, principalmente porque proporciona possibilidades de explorar e
ampliar a visão de mundo dos leitores.
Nesse sentido, o interesse do processo investigativo deste estudo esteve em pesquisar
os projetos de leitura desenvolvidos nas bibliotecas escolares da rede de ensino de Vera Cruz–
Bahia e a presença deles na política pública de educação do município. Nessa linha,
estabeleceu-se, enquanto objeto de estudo, os projetos de leitura desenvolvidos nas bibliotecas
escolares. Consideramos que pensar os projetos de leitura em diálogo com as bibliotecas
escolares, perpassa também por pensar sobre esses locais, entendendo quais as condições em
que estas se encontram dentro do cenário geral da política educacional.
Desse modo, nos apoiamos em Silva (1999, p.14 apud Oliveira, 2014, p. 03) para
refletir um pouco sobre o cenário das bibliotecas escolares no Brasil. A autora relata que a
condição desses espaços ainda se configura de modo problemático, e ressalta que a questão
das bibliotecas escolares no Brasil é tanto educacional, cultural, social como política, e tem
seu início nos tempos da colonização com as escolas jesuítas e se estende até os dias atuais.
Isso demonstra o quanto é complexo e importante pensar sobre esse assunto, haja vista que é
uma situação de origem remota, porém se mantém enquanto problema atual, apesar de ser
causada por fatores multifatoriais. Ao considerar a importância da leitura, parece-nos ser
essencial refletir sobre as principais questões que afetam as bibliotecas escolares brasileiras.
Na imagem a seguir, podemos observar uma sistematização produzida por Oliveira
(2014) sobre as principais questões que afetam as bibliotecas escolares.

Figura 1: Aspectos que marcam as bibliotecas escolares no Brasil

Fonte: Oliveira (2014)
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Antes de entrarmos propriamente na discussão em torno do que apontam os
regramentos legais, reflexão que será desenvolvida no próximo capítulo, apresentamos uma
breve linha do tempo sobre os principais acontecimentos relacionados às bibliotecas escolares
no Brasil, elaborado por Oliveira (2014) com base em Calabrez (2011), conforme poderá ser
vista na figura abaixo:

Figura 2: Linha do tempo com principais acontecimentos relacionados à biblioteca
escolar no Brasil

Fonte: Calabrez (2011) apud Oliveira (2014)

Por meio da linha do tempo e da sistematização dos problemas, é possível perceber o
quanto o processo de construção das bibliotecas escolares, na história brasileira, sempre se
constituiu emblemático, com muitas idas e vindas no que diz respeito à noção de espaço para
guardar livros ou de espaço para construção de experiências de leitura e saberes.
As políticas públicas voltadas para as bibliotecas escolares ainda são escassas e pouco
nítidas, no que diz respeito às ações sistemáticas para a garantia de sua implementação no
País. Há menção da implantação das bibliotecas em alguns documentos e em algumas leis que
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tratam especificamente do tema, mas tais questões não se desdobram em ações práticas e
políticas efetivas por parte da gestão pública.
Entre os documentos encontrados em que as bibliotecas escolares são citadas,
registram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o Programa Nacional de Biblioteca
Escolar (1998), a Política Nacional do Livro (2003), o Plano Nacional do Livro e Leitura
(2006), a Lei 12.244 (2010), que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do País e o Plano Nacional de Educação (2014).
No que diz respeito a documentos do município de Vera Cruz, nos debruçamos sobre
o Plano Municipal de Educação. Embora fosse a intenção inicial, não foi possível analisar
documentos relativos a programas e projetos de leitura, porque verificamos que os que
existiram durante o tempo em que atuei enquanto profissional de educação no município,
foram cancelados com a mudança de gestão, não tendo sido implementada nenhuma outra
proposta a partir do órgão central.
A pesquisa buscou analisar os projetos de leitura desenvolvidos nas bibliotecas
escolares de Vera Cruz e também como esses elementos estão articulados as políticas
públicas, buscando responder as seguintes questões: quais os projetos de leitura desenvolvidos
pelas bibliotecas escolares na rede municipal de ensino? Como os projetos de leitura e as
bibliotecas escolares emergem nas políticas públicas de educação do município?
Para desenvolver a pesquisa, partimos do pressuposto de que os projetos de promoção
da leitura respondem a um duplo desafio: criação de hábitos de leitura e o desenvolvimento de
experiências que permitam explorar as diferentes dimensões e funções da leitura.
Entendemos, portanto, que a escola tem um papel importante frente o favorecimento do ato de
ler, e por isso as ações do poder público direcionadas a essas questões tem significativa
relevância.
Cabe situar que a pesquisa feita para este estudo intencionava inicialmente conhecer as
práticas de leitura oferecidas e coordenadas pelas bibliotecas escolares no município de Vera
Cruz – BA, todavia o desenrolar da pesquisa, mostrou que conhecer o entrelace entre as
políticas públicas, a leitura e as bibliotecas escolares, poderia também se constituir como uma
possibilidade de oferecer reflexões sobre ações necessárias no campo da gestão no que diz
respeito à leitura, a formação de leitores e leitoras e as bibliotecas no cotidiano escolar, uma
vez que por meio dos movimentos exploratórios verificou-se que as bibliotecas não estavam
desenvolvendo projetos de leitura.
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Para a realização deste estudo, consideramos o disposto na Lei n. 12.244/2010, a qual
determina a implantação de bibliotecas escolares e contratação de um bibliotecário em todas
as instituições de ensino públicas e privadas, até o ano de 2020. Levando em conta o que é
proposto pela legislação, as bibliotecas escolares emergem enquanto importante instrumento,
no ambiente escolar, para favorecimento da formação do hábito de leitura e,
consequentemente, o desenvolvimento de aprendizagens.
Além da referida Lei, observamos o relatório da pesquisa Avaliação de Bibliotecas
Escolares no Brasil (BRASIL, 2011, p.07), quando ele admite que as bibliotecas escolares são
indispensáveis para proposição de políticas de acesso a suportes e materiais que guardam a
memória e a vida de todos que compõem a sociedade.
A área de linguagem tem grande importância para as experiências de leitura no
ambiente escolar.

Desse modo, no âmbito científico, intrínseco ao objeto de estudo, a

pesquisa pode justificar-se se olharmos os documentos relativos ao planejamento da ação
educativa, em especial aquelas que se referem diretamente à área de linguagens. No
documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é afirmado que:
Aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: amplia
suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua
inserção na cultura letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na
social. (BRASIL, 2017, p.62)

Percebemos que a leitura tem papel central no desenvolvimento global dos sujeitos na
vida em sociedade. No documento, em relação às competências específicas sobre linguagens a
serem construídas ao longo do ensino fundamental, são apontados os eixos da oralidade, da
análise linguística, da leitura e escrita e da produção de textos.
No que diz respeito, especificamente, ao eixo leitura e escrita, é afirmado no
documento da BNCC (Brasil, 2017, p.75) que a participação dos estudantes, em atividades de
leitura com demandas crescentes, possibilita uma ampliação de repertório, de experiências, de
práticas, de apropriação de gêneros textuais e de conhecimentos que podem ser acessados
diante de novos textos e de textos já conhecidos, configurando-se como conhecimentos
prévios em novas situações de leitura.
Compreende-se que, no ensino fundamental, “amplia-se o letramento por meio da
progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de
complexidade crescente” (BRASIL, 2017, p.87). O documento da BNCC estabelece,
entre as competências previstas para Língua Portuguesa, que os estudantes possam
envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-
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culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas de imaginário e
encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizado da
experiência com a literatura. (BRASIL, 2017, p.85).

Cabe ressaltar que, de acordo com as Diretrizes da Biblioteca Escolar (IFLA, 2000), a
biblioteca deve propiciar a aquisição de saberes nas diversas áreas de conhecimento, a fim de
contribuir para o pleno desenvolvimento e inserção do estudante na vida social. A biblioteca
escolar, de acordo com o IFLA (2000, p. 04), “habilita os alunos para a aprendizagem ao
longo da vida e desenvolve sua imaginação, preparando-os para viver como cidadãos
responsáveis”.
Ao tomarmos o Plano Municipal de Educação de Vera Cruz (PME) para análise,
verificamos a ausência de metas e/ou estratégias relacionadas diretamente à área de
linguagem, às atividades de leitura ou de implantação de bibliotecas escolares e, até mesmo, a
quase inexistência desses termos. Tendo em face o que outras legislações preconizam e o que
diz respeito à estrutura adequada nas instituições escolares e nas competências e habilidades
necessárias para garantir um pleno desenvolvimento, tal análise será observada em capítulo
posterior.
Por outro lado, no âmbito social, o estudo investigativo se justificou pela possibilidade
de fazer uma discussão que lançou um olhar sobre a desigualdade de condições de leitura
enfrentada pelos estudantes das escolas municipais de Vera Cruz e, consequentemente, da
desigualdade nas condições de construção de conhecimentos e experiências frente à vida
social e ao mundo do trabalho.
Ao analisarmos os indicadores apresentados pelo município, a saber, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e os índices de proficiência em leitura, os quais
poderão ser vistos em seção específica deste Relatório, percebemos que a apropriação do
conhecimento por parte dos estudantes apresenta uma grande fragilidade.
Esses elementos são importantes para reflexão e ação sobre gestão escolar e gestão
municipal, na medida em que o Plano Nacional de Educação (PNE), em suas metas 06 e 07,
sinaliza a importância de oferecer uma articulação entre os espaços educativos e de estruturar
as escolas com bibliotecas.
No ensino fundamental, de acordo com informações cedidas pela Secretaria de
Educação, no ano de 2017 estavam matriculados 4.977 mil estudantes. Por sua vez, a
realidade das escolas municipais é marcada pela existência de apenas quatro unidades
escolares que possuem bibliotecas escolares, dentre as 43 instituições de ensino que compõem
a rede de Vera Cruz.
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Dessa forma, apenas uma parcela das crianças matriculadas na rede tem possibilidade
de acesso a uma gama variada de informações do mundo da leitura, que podem ser
construídas por meio das ações empreendidas pela biblioteca escolar – aquelas que estão
matriculadas nas quatro escolas que dispõem de bibliotecas ou sala de leitura. As demais
crianças têm um acesso mais restrito à variedade de informações no campo da leitura, já que
as suas escolas não dispõem de bibliotecas ou salas de leitura.
Ao analisarmos os resultados das escolas municipais nas provas externas aplicadas
pelo Ministério da Educação (MEC), percebe-se que é consideravelmente baixo o número de
estudantes que alcançaram o nível esperado ou avançado em relação às competências
leitoras2, elemento que, em nossa compreensão, impacta diretamente em seu processo de
aprendizado e em sua relação com a leitura. Desse modo, a pesquisa teve a possibilidade de
contribuir para reflexões e proposição de ações em relação a projetos e intervenções
pedagógicas a serem coordenadas pela gestão municipal junto às bibliotecas escolares em sua
relação à leitura e à escrita.
Considerando-se o exposto, pode-se dizer que ainda não está garantida, no município
de Vera Cruz, a implementação do que está determinado pelas políticas públicas nacionais em
relação às bibliotecas escolares, a exemplo da implantação de bibliotecas escolares em todas
as unidades de ensino, da estruturação do espaço físico, dos projetos voltados para a leitura e
da inserção de profissionais bibliotecários nas bibliotecas das unidades escolares, conforme
determina a Lei n. 12.244/2010, embora na legislação municipal existam alguns elementos
que possam dar subsídios para essas ações.
Esperamos, com o resultado deste estudo investigativo, contribuir tanto para a gestão
municipal como também para a gestão escolar, no que diz respeito ao planejamento e
direcionamento das bibliotecas escolares, como espaços formativos importantes para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que potencializem a criação de leitores
competentes, por meio de suas experiências de leitura. Esperamos, ainda, oferecer subsídios
que possam servir para auxiliar a gestão municipal em ações futuras relacionadas à
organização e ao estabelecimento de políticas e programas de formação de leitores que
envolvam as bibliotecas escolares no município.
Cabe ressaltar que a biblioteca escolar, na pesquisa realizada, se constituiu como
recorte da gestão escolar, no que diz respeito ao ordenamento legal, uma vez que se insere

2

Os dados referentes a essa constatação podem ser conferidos mais detalhadamente na seção O IDEB e os
índices de proficiência em leitura.
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como política pública de natureza social e de importância literária, cultural e educacional.
Trazendo as palavras de Vieira (2007, p.141) temos em conta que:
A gestão educacional é o espaço de ação dos governos e se expressa na organização
dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal com suas incumbências e
formas de articulação. Ou seja, a gestão educacional implica em vários tipos de
iniciativas desenvolvidas pelas instâncias de governo.

Portanto, pensar as bibliotecas enquanto espaço de produção de aprendizagem implica,
diretamente, na reflexão em torno das ações da gestão municipal para colaborar com uma
dimensão essencial da educação, qual seja a elaboração de políticas públicas — programas e
projetos — que tenham a biblioteca escolar enquanto foco de ação.
A pesquisa justificou-se, ainda, por poder constituir-se enquanto registro para estudos
e avanços futuros, relacionados ao tema.
Nesse contexto elegemos enquanto objetivo geral a intenção de discutir as políticas
públicas em relação à leitura e as bibliotecas escolares do município de Vera Cruz. Por sua
vez, estabelecemos como objetivos específicos os seguintes caminhos:


Conhecer os diferentes significados e tipologias atribuídos historicamente para a
biblioteca;



Compreender as diferentes funções, usos e tipologias das práticas de leitura
historicamente situadas;



Identificar os regramentos legais que definem, diferenciam e preconizam a
implementação de bibliotecas escolares nas redes de ensino públicas no Brasil;



Examinar programas e/ou projetos propostos para fortalecimento da leitura do
município de Vera Cruz;



Examinar as condições das bibliotecas escolares do município de Vera Cruz;



Disponibilizar um relatório com base nos achados da pesquisa para secretaria de
educação e escolas pesquisadas com a finalidade de colaborar com a reorientação
das políticas educacionais com foco nas práticas de leitura e bibliotecas escolares.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO

Entendendo o ato de pesquisar como uma ação envolvente e relacionada diretamente
às necessidades de quem faz a pesquisa, este capítulo tem a intenção de apresentar os
caminhos metodológicos que foram empreendidos para responder à nossa pergunta
norteadora: quais as ações de política pública do município de Vera Cruz em relação aos
projetos de leitura e as bibliotecas escolares na rede municipal de ensino?
Tais caminhos foram frutos de um olhar da pesquisadora para alcançar os objetivos
traçados e de seus intentos em compreender a complexidade do objeto em estudo. Esses
caminhos também foram pavimentados com o desdobramento das orientações e dos
aprendizados ao longo das disciplinas cursadas e dos encontros com a orientadora.
2. 1 ABORDAGEM

Ludke e André (1986, p. 2) já afirmaram que fazer pesquisa significa promover o
confronto entre dados, evidências e informações coletadas sobre determinado assunto e o
conhecimento teórico a respeito dele. Esse conhecimento é fruto da curiosidade, da
inquietação, da inteligência e da atividade investigativa do sujeito a partir de leituras sobre o
tema.
Isso também representa a continuidade do que já foi elaborado e sistematizado por
outras pessoas que estudam a temática. Das reflexões das autoras, podemos apreender que o
movimento de pesquisa ocorre a partir do estudo de um problema que surgiu da curiosidade
do pesquisador em busca de respostas, mas também é fruto da interação com outras produções
científicas em torno da temática.
Segundo Gatti (2012, p.19), os estudos no “campo da educação nos fazem apontar a
multiplicidade de abordagens, mas, também, a especificidade associada ao campo e sua
circunscrição no domínio das ciências humanas e sociais”. Conforme aponta a autora, os
estudos na área de Educação se ligam, em sua especificidade, ao campo das Ciências
Humanas e Sociais.
A pesquisa realizada não fugiu a essa consigna, pois é desenvolvida na grande área das
Ciências Humanas, vinculada à área de conhecimento da Educação, especificamente no
campo da Pesquisa Aplicada à Educação, cuja abordagem se aproxima da pesquisa qualitativa
e se volta para o estudo do cotidiano escolar, especificamente em relação às bibliotecas
escolares.
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Sobre os estudos do cotidiano escolar, Gatti (2012, p.26) reflete sobre as variadas
inspirações que têm um papel interessante na pesquisa em Educação. A autora pondera que,
por meio dos estudos do cotidiano escolar, tenta-se evidenciar o que marca presença nesse
espaço, mostrando não só o rotineiro, mas os conflitos, as alternativas trilhadas, as
simbologias criadas, as linguagens e os conflitos de lógicas construídas em condições sociais
díspares.
A autora assegura que, por meio dos estudos do cotidiano escolar, reconhecem-se
alternativas de convivência e aprendizagens que constroem professores e alunos, além de
identificar quais as brechas abertas na padronização das rotinas escolares.
Nesse contexto, a pesquisa visou investigar os projetos e/ou ações coordenadas pelas
bibliotecas escolares no município de Vera Cruz em relação à leitura, buscando perceber
quais as práticas de leitura, as vivências e os usos que atravessam o cotidiano escolar em
relação às bibliotecas.
Cabe situar que, por meio da disciplina Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento II,
ministrada pelas docentes Patrícia Lessa e Carla Liane, foi possível realizar leitura de manuais
de investigação e manuais de metodologias, os quais permitiram perceber que o
desenvolvimento do espírito científico é a arte do estranhamento.
Assim sendo, a metodologia escolhida vincula-se à pesquisa qualitativa na área de
Educação. A metodologia empregada se caracteriza por priorizar a análise de várias
informações, reconhecendo e valorizando as variáveis que nos permitem acessar as
bibliotecas escolares para conhecer os projetos de leitura e seus usos.
Mediante tal perspectiva, e a fim de alcançar os objetivos previstos, o estudo foi
iniciado por meio de procedimentos exploratórios. Em 15 de agosto de 2016, requeri ao
GESTEC-UNEB o termo de autorização para apresentar a proposta da pesquisa à Secretaria
Municipal de Educação, em Vera Cruz- BA, aos cuidados da secretária de educação em
exercício.
O teor do termo de autorização dizia respeito à solicitação da anuência para o
desenvolvimento da pesquisa nas dependências das unidades escolares, bem como a cessão,
por aquele órgão, de informações necessárias ao estudo.
Em decorrência dessa ação, alguns procedimentos exploratórios foram desencadeados
entre os meses de agosto a dezembro de 2016, com vistas a iniciar o diálogo com o campo
empírico, os quais serão detalhados na seção que apresenta os procedimentos de produção de
informações.
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2.2. DESENHO DE ESTUDO

A pesquisa teve como desenho de estudo a pesquisa aplicada. Segundo Gerhardt e
Silveira (2009, p. 35), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”.
No que diz respeito à pesquisa aplicada à área de Educação, Ferreira et al. (2014, p.
03) argumentam que, mesmo quando se faz pesquisa aplicada, as pesquisas buscam traçar
uma visão mais específica sobre o ambiente escolar, construindo olhares sobre as relações e
interações, as quais dizem respeito à própria experiência do pesquisador. Para eles,

As pesquisas educacionais mais recentes estão voltadas para o cotidiano escolar,
com foco no currículo e nas interações sociais na escola. Desta maneira, analisam-se
problemáticas locais em contextos específicos, com a análise da experiência do
próprio pesquisador, ou pela adoção de metodologias em que o pesquisador
desenvolve os trabalhos em colaboração com os participantes.

Ainda de acordo com Ferreira et al. (2014, p.03), entendo que a pesquisa aplicada
implica envolvimento, engajamento e articulação dos atores sociais que dela participam, além
de seus anseios e inquietações.
Assim, a pesquisa aplicada tem relação direta com a subjetividade de quem pesquisa e,
ao mesmo tempo, com os interesses dos sujeitos sociais envolvidos, articulando experiências,
sentidos e significados atrelados ao cotidiano em que a pesquisa está inserida. Deste modo, os
autores afirmam que:
A pesquisa aplicada envolve a imersão na problemática, no contexto específico e
reflete o engajamento indispensável ao pesquisador. Engajar-se é imergir no lócus
de pesquisa, atentando-se à problemática, ao grupo de sujeitos, aos saberes
empíricos, às limitações do contexto. É vivenciar desde as angústias aos anseios dos
atores sociais. (FERREIRA et all, 2014, p.03)

Conforme aponta Appolinário (2004, p. 152 apud Vilaça, 2010, p.65), as pesquisas
aplicadas têm o objetivo de “resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”.
Interpretando a afirmação do autor, compreendo que a resolução de problemas ou
necessidades concretas envolve a produção de conhecimento e a contribuição para a solução
de problemas encontrados nas realidades pesquisadas.
No que diz respeito ao seu aspecto metodológico, Vilaça (2010), citando Nunan, 1997;
Michel, 2005; Oliveira, 2007, salienta ainda que as pesquisas aplicadas dependem de dados
que podem ser coletados de formas diferenciadas, tais como pesquisas em laboratórios,
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pesquisa de campo, entrevistas, gravações em áudio e/ou vídeo, diários, questionários,
formulários, análise de documentos, etc.
Por sua vez, a respeito da dinâmica da pesquisa aplicada em um mestrado profissional
em Educação, Ferreira et al. (2014) reconhecem que essa dinâmica pressupõe o engajamento
e a intervenção, com a imersão, do pesquisador no contexto estudado. Envolve, também, a
apropriação dos conhecimentos teóricos associados às práticas e aos conhecimentos
empíricos, com entrelaçamento dos fatos, dados e significados.
De acordo com as autoras, intervir nesse contexto de pesquisa relaciona-se com a ação
criativa, com a adoção de técnicas numa perspectiva ampla, capaz de mobilizar os atores
sociais da pesquisa a participarem, ativamente, deste movimento de conhecimento e mudança
da realidade local. Em um processo de imbricamento e amadurecimento mútuo, o pesquisador
influencia o pesquisado, mas também é enriquecido pelos sujeitos.
Em relação à pesquisa aplicada desenvolvida para este trabalho acadêmico, buscou-se
tanto conhecer a realidade local, quanto pôr-se em diálogo com os dispositivos legais, e ainda
apresentar reflexões que indicassem caminhos para o município construir seu próprio plano de
ação, no que diz respeito às práticas de leitura e as bibliotecas escolares.

2.3 PROCEDIMENTOS DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

O passo inicial para produção de dados em relação à pesquisa se deu por meio de
movimentos exploratórios em visitas espontâneas. Nesse passo, foram solicitadas informações
junto à Secretaria Municipal de Educação e as unidades escolares com a finalidade de
construir não somente um perfil da rede municipal de ensino, mas também, e especialmente,
as questões relacionadas à caracterização das bibliotecas escolares.
O movimento exploratório com visitas ocorreu ao final de setembro de 2016,
inicialmente para a solicitação de autorização para o desenvolvimento da pesquisa e,
posteriormente, a fim de ter acesso aos dados estatísticos e informações sobre as escolas,
projetos e bibliotecas escolares.
Nesse movimento exploratório na Secretaria de Educação, descobri, por meio de
diálogos estabelecidos com funcionários, que existiam três escolas do município com
bibliotecas e uma biblioteca pública municipal. Esses dados, posteriormente confirmados por
meio do documento emitido pela Secretaria de Educação com base no Censo Escolar, estão no
Anexo.
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Contudo, anteriormente às visitas realizadas à Secretaria de Educação, fiz pesquisa
junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
consultando os dados do Censo Escolar no endereço http://portal.inep.gov.br/microdados. Lá,
obtive a informação da existência de seis unidades escolares com biblioteca. Cabe situar que
esses dados são apresentados no site em forma de arquivos zipados para serem baixados e
analisados separadamente.
Ao retornar à Secretaria de Educação, em 22 de setembro de 2016, fui informada que,
por ser período eleitoral, o órgão não poderia colaborar com a pesquisa devido à dificuldade
na compilação de informações. Após contato com a Secretária, no qual os objetivos da
pesquisa foram explicados, fui autorizada a realizar a pesquisa.
Em 04 de outubro de 2016, retornei à Secretaria de Educação para buscar as
informações que havia solicitado via protocolo no mês anterior. Ao realizar a leitura dos
documentos que me foram entregues, observei que eles se encontravam em formato de dados
em uma planilha e percebi, ainda, que as informações solicitadas não se apresentavam
completas.
Além disso, elas também não estavam em formato oficial, e alguns documentos
achavam-se manuscritos e outros se mostravam ilegíveis. Diante disso, foi requerido o acesso
aos dados com padronização oficial devido à necessidade de as informações serem utilizadas
em um trabalho acadêmico.
Com o objetivo de conhecer, ter uma aproximação com as bibliotecas escolares,
realizei visitas espontâneas às três escolas que foram informadas pela Secretaria de Educação.
A partir de agora, apresento informações sobre as escolas visitadas.
A primeira escola visitada foi a Escola Almiro Antunes de Brito, no dia 04 de outubro
de 2016. A Unidade Escolar está situada na Rua da Igreja, s/n, na localidade de Juerana. Ao
chegar lá, fui recebida pela equipe de gestão (diretor e vice-diretora) e por alguns docentes.
Após informar sobre o motivo da visita, conduziram-me às salas de aula e à biblioteca
e me permitiram realizar fotografias para caracterização. Nessa visita, não foi possível saber
informações a respeito do funcionamento da biblioteca e nem se havia projetos desenvolvidos
ali, bem como a composição de seu quadro de funcionários.
No dia 10 de outubro de 2016, visitei o Colégio Municipal de Vera Cruz – (CMVC),
que está situado na estrada de Cacha Prego, número 472, na localidade de Tairu. Ao chegar à
Unidade Escolar, o gestor me recebeu e me encaminhou para conhecer a biblioteca
juntamente com a coordenadora pedagógica.
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A coordenadora informou que a biblioteca escolar funciona na sala de estudos,
situando ainda a existência de uma funcionária, com formação em nível médio, responsável
por tomar conta do ambiente e pela organização do espaço, não desenvolvendo nenhuma
função pedagógica. Nessa visita, realizei fotografias para caracterização da biblioteca.
O Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica de Souza Santos, visitado no dia 10
de outubro de 2016, está situado na Rodovia BA – 001, Km 08, na localidade de Barra do Gil.
Ao chegar à Unidade Escolar, fui recebida pelo gestor.
Ele me informou que o Colégio tem uma biblioteca, onde há um projeto de leitura e
escrita, porém não está sendo executado porque a professora responsável encontra-se afastada
da escola por motivo de saúde. O gestor disponibilizou o projeto e foi identificado que este
tem como objetivo desenvolver o hábito da leitura e da escrita, para auxiliar na formação
individual do aluno.
A biblioteca dispõe de duas profissionais com formação em nível médio, cujas funções
específicas não me foram informadas, mas foi possível observar que as funcionárias
auxiliavam os estudantes na entrega de livros. Nessa visita, não obtive informações oficiais a
respeito do funcionamento da biblioteca, mas pude realizar fotografias para caracterizá-la.
Em síntese, esse primeiro movimento permitiu-me conhecer as bibliotecas escolares.
Algumas estão instaladas em salas provisórias ou foram construídas para outros fins, com
estruturas que ainda não correspondem ao esperado para um equipamento com a finalidade
empregada.
As bibliotecas têm um funcionamento ativo no que diz respeito ao acesso de
estudantes, e possuem um acervo de livros e outros materiais, fazendo empréstimos,
propiciando oportunidades de pesquisa e mantendo uma rotatividade diária de estudantes em
seu ambiente.
Cada biblioteca visitada está situada em localidades diferentes do município de Vera
Cruz. Algumas têm funcionários com formação em nível médio, que cuidam da sala e
disponibilizam os livros e outros materiais do acervo. As bibliotecas não dispõem de
bibliotecárias.
Nenhuma das bibliotecas, atualmente, está desenvolvendo projetos relacionados à
leitura, com exceção do Colégio Dáulia Angélica, que tem uma ação com o título Projeto de
Leitura e Escrita da Escola Municipal Dáulia Angélica, desenvolvida por uma professora, mas
no momento não está em execução em decorrência de situações particulares de saúde.
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Como citado anteriormente, no contato estabelecido com a Secretaria de Educação,
também foram obtidos alguns documentos oficiais (em anexo), relacionados ao quantitativo
de unidades escolares da rede municipal de ensino, ao número de profissionais, e alguns
dados do Censo Escolar.
Em 03 de abril de 2017, retornei à Secretaria de Educação para obter dados oficiais do
Censo Escolar, referentes às unidades escolares e rede de ensino. Nessa visita, foram obtidos
dados pertencentes à matrícula da rede municipal de 2009 a 2016.
Ademais, obtive os resultados alcançados e as metas projetadas do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para séries iniciais e finais, e informações do
Censo Escolar de 2015, referentes ao quantitativo de docentes. Tais informações podem ser
consultadas nos Anexos A e H.
Tais documentos foram analisados a fim de construir um olhar sobre a rede municipal
de ensino. Essa pesquisa documental foi desenvolvida a partir do manejo dos seguintes
documentos: Censo Escolar, Índices de Desenvolvimento da Educação Básica, Projeto de
Leitura do Colégio Municipal Dáulia Angélica, dados dos relatórios da Prova Brasil e do
Plano Municipal de Ensino.
Essa escolha se justificou pelo fato de se considerar a pesquisa documental, conforme
apontam Ludke e André (1986), como uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja
complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de
um tema ou problema.
Segundo Lüdke e André (1986), os documentos também se constituem numa fonte
poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações
do (a) pesquisador (a). Representam, ainda, uma fonte natural de informação, por ser fonte de
informação contextualizada, que surge num determinado contexto e fornece informações
sobre esse mesmo contexto. Entendo que a análise de documentos sobre a Rede Municipal de
Ensino de Vera Cruz me permitiu visualizar, em certa medida, seu perfil e alguns aspectos
que estão vinculados à sua relação com a leitura.
Na visita realizada em 03 de abril de 2017, dialogando com o Diretor de Ensino, tomei
conhecimento que havia mais uma Unidade Escolar com biblioteca, situada na localidade de
Gameleira, denominado Colégio Municipal Geralda Maria da Conceição. Entretanto, algumas
questões não foram respondidas pela Secretaria, a exemplo das relacionadas aos projetos de
leitura desenvolvidos no município e aos projetos de uso da biblioteca escolar.
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No dia 16 de maio de 2017, visitei pela primeira vez o Colégio Municipal Geralda
Maria da Conceição, situado na Rua dos Dendezeiros, número 221, na localidade de
Gameleira. Ao chegar à Unidade Escolar, o gestor me recebeu e me encaminhou para
conhecer a biblioteca, onde está previsto funcionar várias atividades, como cineclube,
videoteca, videotexto, sala de leitura, pesquisa dirigida, laboratório de artes e ciências.
De acordo com o gestor do Colégio Geralda Maria da Conceição, a biblioteca
atualmente não desenvolve nenhum projeto relacionado à leitura, porque está em processo de
reorganização de suas atividades e ainda não dispõe de profissional específico, porém possui
o apoio do segurança, o qual acompanha o aluno que requer acesso ao material do acervo.
Nesta visita, realizei fotografias para caracterização da escola.
Em junho de 2017, ao analisar os dados apresentados no Censo Escolar 2015,
consultados no site do INEP3, verifiquei que há divergência entre os dados oficiais fornecidos
pela Secretaria Municipal de Educação e os dados oficiais oriundos do Censo Escolar 2015,
disponíveis no site do INEP.
A divergência consiste em que somente duas escolas — Colégio Geralda Maria da
Conceição e o Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos — declararam a existência de
biblioteca escolar em sua estrutura física. Vale lembrar que eu também visitei a Escola Almiro
Antunes de Brito e o Colégio Municipal de Vera Cruz – (CMVC) e constatei que em cada
Unidade Escolar possui sua respectiva biblioteca.
Entre os dias 03 a 05 de julho de 2017, foram realizadas novas visitas às unidades
escolares para a coleta de informações atualizadas e para aprofundar algumas informações
coletadas anteriormente. Nessas novas incursões, busquei dados referentes ao histórico das
unidades escolares, ao quantitativo de funcionários e à formação deles, ao número de
estudantes matriculados e aos dados relacionados ao funcionamento das bibliotecas, por meio
dos diálogos estabelecidos com as equipes gestoras e funcionários que atuam em algumas das
bibliotecas escolares.
Outro movimento desenvolvido para produção de dados foi a pesquisa junto a sites
oficiais do governo (IBGE, INEP, Ministério de Desenvolvimento Social) e ao site da
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, a fim de localizar informações relacionadas ao município
e as unidades escolares, no que diz respeito a aspectos históricos e aos índices de
desenvolvimento social, econômico e educacional.

3

Disponível em http://portal.inep.gov.br/web/guest/censo-escolar. Acesso junho 2017.
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Para alcançar plenamente os objetivos previstos na pesquisa, pretendia-se realizar o
exame de programas e projetos de leitura realizados nas bibliotecas escolares, além de se
discutir sobre as atividades nelas desenvolvidas. Isso seria feito por meio da análise de
documentos oficiais e de entrevistas com os profissionais das unidades escolares, com o
intuito de compreender como se constituem as práticas de leitura e as vivências nas
bibliotecas escolares. Todavia, não foi possível realizar a análise dos projetos de leitura, pois
apenas uma escola possuía um projeto vinculando a biblioteca à leitura, e mesmo este não
estava em execução, porque a profissional responsável estava de licença médica.
Além disso, a atual gestão da Secretaria de Educação cancelou os projetos
implementados pela gestão anterior, referentes aos anos de 2012 a 2014, os quais pretendiam
proporcionar experiências relacionadas às práticas de leitura nas escolas. Mas considerando a
experiência já relatada no PROALFA, procedi à análise dele, cotejando aspectos dos
regramentos relacionados à leitura. As considerações serão apresentadas no capítulo de
análise dos dados.
Considerei, também, o uso de entrevistas estruturadas como uma das estratégias de
produção de informações para ampliar e aprofundar os dados coletados nos movimentos
exploratórios iniciais, por entender que elas me dariam a possibilidade de conhecer mais
detalhadamente os entrelaces entre os regramentos legais, as ações municipais previstas no
Plano Municipal de Educação (PME) e os projetos político-pedagógicos (PPPs) das escolas
com o cotidiano das bibliotecas escolares. Contudo, ao solicitar os agendamentos com os
profissionais que ocupavam a gestão do município e a gestão escolar, apesar da inicial
disponibilidade deles para a realização das entrevistas, foi verificado que havia pouco tempo
para concretização dessa etapa. A gestão municipal sugeriu, em substituição às entrevistas, a
realização de procedimento apoiado em questionário, como instrumento de produção do dado.
Em diálogo com a orientadora, entendemos que não seria condizente com o plano de
trabalho da pesquisa realizar questionários, já que estes instrumentos talvez não favorecessem
a observância aos objetivos específicos da investigação. Neste sentido, abri mão de obter
novas informações por meio de entrevistas e/ou questionários e me ative aos documentos
disponibilizados pela gestão do município e as informações iniciais coletadas nos movimentos
exploratórios.
Já de posse de todos os dados empíricos produzidos ao longo da construção da
pesquisa, o primeiro procedimento de análise foi me aprofundar sobre a literatura a respeito
da temática, para fundamentar melhor o olhar sobre os dados. O segundo movimento foi
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organizar, descritivamente, as informações relativas aos regramentos legais a respeito das
bibliotecas escolares, da leitura e da conexão entre esses dois elementos, no âmbito das
unidades escolares de Vera Cruz - Bahia.
Como citado anteriormente, havia a intenção de analisar tanto os programas e projetos
de leitura desenvolvidos nas bibliotecas escolares, como também os recursos financeiros
alocados para a implementação da Lei n. 12.244/2010, no município de Vera Cruz, entre os
anos de 2015 e 2018, e que estivessem em execução. Mas constatei que não havia, de modo
sistemático, a organização de programas com essa finalidade dentro do município, e que
apenas uma escola apresentava um projeto articulando a biblioteca escolar e as práticas de
leitura, porém, atualmente, está desativado.
Registro, contudo, que entre os anos de 2012 a 2014, conforme citado anteriormente,
houve a execução de um programa municipal intitulado PROALFA, que se preocupava em
refletir, junto ao corpo docente, aos coordenadores e a própria escola, a relevância do
processo inicial da alfabetização e do letramento para o desenvolvimento da vida escolar do
educando. Considerando sua importância àquele período, faço algumas reflexões sobre ele
nesta seção.
O terceiro movimento foi analisar o Plano Municipal de Educação (PME), porque
apresenta uma sistematização das ações das políticas públicas voltadas para a educação
municipal, com vistas a identificar as metas ou ações relacionadas às bibliotecas escolares e à
leitura. Esperei, com isso, ter elementos para apoiar projetos e programas de leitura e a
implantação de bibliotecas escolares no município de Vera Cruz.

2.4 CAMPO EMPÍRICO
A disciplina Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento I, ministrada pelas docentes Célia
Tanajura e Celeste Pacheco, agregou a contribuição de delimitar o tema e o lócus da pesquisa.
Inicialmente, a pesquisa tinha como pensamento investigar todas as escolas que não
dispusessem de biblioteca no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.
Ao longo da disciplina, foi possível perceber a necessidade de especificar e restringir o
lócus. Deste modo, houve uma reformulação e a pesquisa foi desenvolvida em unidades
escolares do ensino fundamental que dispõem de bibliotecas escolares.
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2.4.1 O município de Vera Cruz

O Município de Vera Cruz – BA é um dos mais importantes municípios da Região
Metropolitana de Salvador (RMS), por conta de sua história, sua localização geográfica, suas
belezas naturais, sua economia e sua proximidade com Salvador, capital do Estado.
Banhado pela Baía de Todos os Santos, está localizado na Ilha de Itaparica, que
concentra dois municípios distintos. Segundo informações do IBGE [s.d], a Ilha foi
emancipada de Salvador, em 08 de agosto de 1833, e elevada à categoria de cidade, em 30 de
julho de 1962. Posteriormente, o município foi desmembrado em dois: o de Itaparica e o de
Vera Cruz. Vera Cruz foi criada pela Lei Estadual n. 1773, de 30/07/1962, publicada no
Diário Oficial em 31/07/1962.
Com população estimada em 43.162 habitantes, é o município insular com o maior
número de moradores da Bahia, apresentando uma densidade demográfica de 299,734
hab./km², de acordo com os dados do IBGE (2015). Geograficamente, Vera Cruz é limitada
ao Norte pelo município de Itaparica, ao Sul, por Jaguaripe, ao Leste, pelo Oceano Atlântico e
a cidade de Salvador, e ao Oeste por Jaguaribe e Salinas da Margarida.
O município de Vera Cruz está localizado a apenas 14 km de Salvador, o que
representa, geograficamente, uma proximidade significativa. Além disso, situa-se próximo a
um dos principais polos produtivos do estado – o Recôncavo Baiano. No entanto, ao longo da
história, isso não garantiu o acesso aos bens sociais e culturais aos habitantes dessas regiões
por causa da precariedade e do custo elevado do sistema de transporte.
A construção da BA-001, a construção da Ponte João das Botas conhecida como Ponte
do Funil, ligando a Ilha ao Continente (municípios do Recôncavo) e a ampliação do sistema
de transporte hidroviário, a partir da década de 1970, possibilitaram a intensificação das
atividades turísticas na região, consideradas ainda hoje como uma tendência do município, em
função de suas riquezas naturais. Entretanto, as condições de vida da população local ainda
são bastante precárias.
Segundo o IBGE (2015), a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja,
o percentual dessa população que era economicamente ativa), estava em torno de 62,94%, em
2010. Ao mesmo tempo, em 2010, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da
população economicamente ativa que estava desocupada) estava em torno de 13,18% e sua
taxa de população economicamente inativa era de 23,9%. No que diz respeito tal índice, a
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média nacional estava em torno de 6,3%, em 2012, segundo dados do relatório nomeado
Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001 – 2012, publicado em 2012.
Em relação ao nível educacional dos ocupados, 48% tinham ensino fundamental
completo e 29,04 % , ensino médio completo. Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária
de 18 anos ou mais, 16,63% trabalhavam no setor agropecuário, 0,33% na indústria extrativa,
3,73% na indústria de transformação, 12,53% no setor de construção, 1,07% nos setores de
utilidade pública, 16,09% no comércio e 47,60% no setor de serviços.
O município concentra um grande contingente da sua economia no mercado informal:
a prestação de serviços temporários, a pesca artesanal e o comércio ambulante são as
principais áreas de atuação. A atividade pesqueira e a de mariscagem têm predominância na
maioria dos distritos do município, ocupação essa que concentra quantidade significativa de
mulheres – mães e chefes de família, em sua maioria.
De acordo com o Relatório de Leitura Técnica para o PDDU (2015), documento com
foco na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Vera Cruz, o município
assume posição desfavorável em termos da produção de riquezas, no contexto da Região
Metropolitana de Salvador –RMS. Em 2010, apresentou o segundo menor PIB entre os
municípios da região (R$ 229.682,00). O setor de serviços representou 77,7% do PIB,
revelando o papel primordial do setor na sua composição.
A renda per capita mensal da população, em 2010, de acordo com o IBGE (2015)
estava em torno de R$ 408, 64, correspondendo a 47,9% da população; por sua vez, no que
diz respeito aos trabalhadores formais, registrava-se, em 2014, o índice de 11, 6% da
população, os quais tinham renda per capita em torno de 1,8 salários mínimos.
O baixo poder aquisitivo das famílias ocasiona diversas situações de exposição de
crianças ao trabalho infantil, como uma forma de complementação da renda familiar, muitas
vezes afastando-as parcial ou integralmente das atividades escolares. Por sua vez, a média
nacional da renda per capita da população é de R$1063,00 e no Nordeste de R$ 679,00,
conforme dados do relatório nomeado Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001 –
2012, publicado em 2012.
Conforme IBGE (2015), em 2010, a taxa de crianças de 0 a 5 anos fora da escola
estava em torno de 42%; a taxa de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos era de 99, 3%;
dos jovens e adultos de 18 a 24 anos, 2,45% estavam cursando o ensino superior em 2010. A
taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 7,2%, por sua vez a taxa de
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pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham e são vulneráveis, na população
dessa faixa etária, estava em torno de 18,22%.
Segundo dados do relatório Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001 – 2012,
publicado em 2012, a média nacional em relação à taxa de crianças de 0 a 3 anos fora da
escola é de 79,3%; por sua vez, a taxa de escolarização de crianças de 04 a 05 anos é de
79,1%; já a taxa de escolarização de crianças de 06 a 14 anos é de 98,3%, ao passo que a taxa
de escolarização de 15 a 17 anos, é de 84,3%.
Na área urbana, a taxa de analfabetismo era de 7,2% e na zona rural era de 0,0%. Entre
adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 4,8%. O índice de analfabetismo
no Brasil estava, em 2012, em torno de 8,5%, enquanto que no Nordeste é de 17, 4%, de
acordo com dados do relatório Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001 – 2012,
publicado em 2012.
Em Vera Cruz, a taxa de distorção idade-série no ensino fundamental foi de 38% do 1º
ao 5º ano do ensino fundamental e de 55% do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; a taxa de
distorção idade-série no ensino médio do município (61%) foi maior que a taxa do Brasil. Por
sua vez, os índices de abandono escolar, de acordo com os dados do Censo Escolar 2010, nos
Anos Iniciais foi de 3,4%, Anos Finais foi de 12,8% e ensino médio foi de 18,5 %. No ensino
fundamental, a média nacional de abandono escolar é de 1,4%, segundo dados do relatório o
Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001 – 2012, publicado em 2012.
No Ensino Médio, são disponibilizadas apenas 03 escolas da rede estadual. As escolas
Desembargador Júlio Virgílio de Santana (Mar Grande) e Juracy Magalhães Junior (Cacha
Prego) atendem os níveis de ensino fundamental e médio e a Escola de Educação Profissional
do Oceano, localizada em Conceição, atende apenas o ensino médio.
Por meio da leitura dos dados do IBGE (2010; 2015) e do Relatório de Indicadores de
Desenvolvimento (2012), é possível perceber que Vera Cruz possui alguns indicadores que
estão acima da média nacional/regional e outros abaixo da média nacional/regional.
Essas diferenças poderão ser entendidas como positivas como, por exemplo, os índices
de analfabetismo, que estão abaixo da média nacional e dos índices de escolarização de 6 a 14
anos que estão acima da média nacional, demonstrando que, de certo modo, as condições
educacionais, em alguma medida, têm conseguido proporcionar a universalização do ensino.
Como diferença negativa é o caso da renda per capita da população que está abaixo da
média nacional e regional, demonstrando que as condições socioeconômicas da população de
Vera Cruz não são minimamente satisfatórias.
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2.5 SUJEITOS DA PESQUISA


Profissionais da gestão escolar;



Profissionais das bibliotecas escolares;



Profissionais da Secretaria de Educação.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
O estudo buscou a realização de uma pesquisa respeitando os aspectos dispostos na
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e nas Resoluções 196/1996, 466/2012 e
510/2016, da Comissão Nacional de Ética em pesquisa - CONEP. Também foi consultado o
site da UNEB - Comitê de Ética e lá há a ponderação de que “toda pesquisa envolvendo seres
humanos, de forma individual ou coletiva, deve ser submetida à apreciação de um Comitê de
Ética em Pesquisa”.
A Resolução 466/2012 aponta que “todo pesquisador deve respeitar os princípios da
autonomia, da beneficência, da não maleficência, da justiça e da equidade” (BRASIL, 2012).
Nesse contexto, o pesquisador deve assumir o compromisso de preservar a privacidade dos
participantes que cederão informações, garantindo o anonimato deles e assegurando que as
informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução do projeto apresentado.
(BRASIL, 2016).
Na Resolução 466/12, o artigo XIII destaca as especificidades éticas das pesquisas nas
Ciências Humanas e Sociais e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas
áreas, dadas suas especificidades.
Na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
funciona como um colegiado interdisciplinar e independente, tendo como objetivo defender
os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade. A proposta do Comitê é
contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro da instituição.
Em caráter exploratório, realizei visitas e diálogos com profissionais da educação
municipal para aquisição de informações, conforme citado anteriormente, e nesses momentos
assumi o compromisso de preservar a privacidade dos participantes, sem possibilidade de
identificação, assegurando que as informações seriam utilizadas única e exclusivamente para
fins acadêmicos.
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Registro que segui os aspectos éticos referentes às pesquisas em educação, e que nas
fases de pesquisa que demandaram contato direto com os sujeitos, foi apresentado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um documento básico e
fundamental do protocolo e da pesquisa com ética. É a fonte de esclarecimento que permitirá
ao participante tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos. No TCLE, deve
constar as informações mais importantes do protocolo de pesquisa, incluindo título,
justificativas, objetivos, riscos e possíveis riscos e benefícios em linguagem que seja
entendida pelos eventuais participantes da pesquisa.
Neste percurso, foi apresentada à Secretaria de Educação a solicitação de assinatura de
termos de anuência com o objetivo de obter autorização para a realização da pesquisa; termos
de autorização para uso de imagem da estrutura das unidades escolares, com o objetivo de
possuir autorização para fazer registros fotográficos das unidades escolares e das bibliotecas
escolares.
Todas as solicitações feitas pela pesquisadora tiveram o intuito de fazer uso de
imagem da escola e dos sujeitos sem fins lucrativos, para garantir a segurança deles. Os
termos de anuência e de autorização do uso de imagem foram disponibilizados pela Secretaria
de Educação.

2.7. PRODUTO

Quando me refiro ao produto, estou tratando de um elemento que constitui diferencial
dentro dos programas de mestrado profissional: os trabalhos relacionados ao percurso e à
aplicação dos conhecimentos, no campo empírico, serem construídos a partir de diferentes
modalidades, tendo a possibilidade, conforme afirmado por Matos et al (2016), “de inovar no
formato do produto submetido à banca avaliadora no final do curso” (p.166).
Segundo Brasil (2009, p.02-03 apud Matos et al, 2016, p.166) os formatos dos
trabalhos de conclusão de curso dos mestrados profissionais podem ser:

Dissertação, revisão sistemática e aprofundada de literatura, artigo patente, registros
de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas;
desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos,
processos e técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composição,
concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, relatórios
técnicos com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo experimental
ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou

39

de serviço pertinente, projeto de aplicação ou de adequação tecnológica, protótipos
para desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentos, kits, projetos de
inovação tecnológica, produção artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo
com a natureza da área e a finalidade do curso (...).

Ao apontar uma ampla gama de possibilidade para a construção dos produtos, o
mestrado profissional permite que os estudantes experimentem novas formas de relação com
o fazer acadêmico, “seja na produção dos textos, seus suportes ou usos”. (MATOS et al,
2016, p.167)
Tal perspectiva me permite entender que o produto, para além do formato tradicional
de texto dissertativo, pode constituir-se em propostas que busquem apresentar novas formas
de pensar o contexto em estudo, e até, também, pensar em novos formatos que direcionem
para refletir e/ou propor a solução de problemas e geração de aplicação de processos de
inovação, no âmbito da Educação.
Matos et al (2016, p.170) apontam, ainda, que o produto expressa tanto a originalidade
do objeto de pesquisa “quanto da intervenção no campo empírico, na forma de um produto
(...) nos quais as práticas textuais não fiquem reduzidas ao modelo brochura (códice ou códex)
formato consagrado pela tradição acadêmica”.
Como produto resultante da pesquisa, pretendo apresentar um relatório às escolas e à
Secretaria de Educação apontando, à luz dos regramentos legais e das informações coletadas,
as demandas que se apresentam à gestão da política pública relacionada às bibliotecas
escolares.
O relatório se constitui como um documento que, em alguma medida, fornecerá
orientações no que diz respeito às necessidades de estratégias a serem desenvolvidas pela
gestão escolar e pela Secretaria de Educação, para qualificar as unidades escolares sem
bibliotecas, as bibliotecas escolares e a implantação de programas e projetos de leitura.
Espero, com isso, tanto apresentar um material de pesquisa que, de certo modo, se
coloque como expressão de diversidade em relação às práticas culturais de leitura e escrita,
quanto ao mesmo tempo, como um material que possa apoiar a gestão para abrir diálogo com
a comUnidade Escolar e, junto com ela, construir ações que apoiem a efetiva garantia do
direito à leitura na educação básica do município de Vera Cruz.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção, busco apresentar tanto o que está escrito na literatura, como nos
regramentos legais. Debruço-me sobre a leitura e sobre as bibliotecas escolares para refletir
em torno dos significados atribuídos à leitura e às bibliotecas, e em torno dos regramentos que
definem e diferenciam as bibliotecas e que preconizam a implantação de bibliotecas escolares
nas redes de ensino pública e privada.
Os documentos e Leis em que as bibliotecas escolares encontram-se citadas são:
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), (1997); Programa Nacional Biblioteca da Escola
(PNBE), (1998); Política Nacional do Livro (PNL), (2003), Plano Nacional do Livro e Leitura
(PNLL), (2006); a Lei 12.244 (2010), que trata da universalização das bibliotecas nas
instituições de ensino do País; a Lei 13.696/18, que estabelece a Política Nacional de Leitura e
Escrita (PNLE) e o Plano Nacional de Educação (PNE), (2014). Além desses documentos,
foram analisados o Plano Municipal de Educação de Vera Cruz e o PROALFA.
Considerando o exposto, apresento minhas reflexões sobre as diversas legislações que
regem as políticas públicas relacionadas às bibliotecas escolares e à leitura, também aos
Planos Nacional e Municipal de Educação e de um programa que já foi aplicado no
município, relacionado às práticas de leitura no ambiente escolar.

3.1 DIFERENTES SIGNIFICADOS E TIPOLOGIAS ATRIBUÍDOS HISTORICAMENTE
PARA A BIBLIOTECA

Para tratar da discussão acerca das bibliotecas, como primeiro movimento trago as
palavras de Schwarzbold (2012) para entender o sentido etimológico do termo biblioteca. De
acordo com o autor, esta é uma palavra de origem grega e surgiu da união de duas outras
palavras, biblio e têke, que teriam como significado depósito para guardar livros, escritos,
rolos de papiro e de pergaminho, arrumados em estantes.
Chartier (1999, p. 66), em seu breve ensaio sobre bibliotecas sem muros, traz uma
narrativa para convencer o leitor de que a biblioteca deve congregar todo tipo de obra, ou seja,
como uma biblioteca sem muro deve ser concebida. O autor deduz que, em suas prateleiras,
instalaram-se os vinte e tantos símbolos ortográficos e tudo que é possível exprimir em todas
as línguas, deduzindo-se que a biblioteca é total.
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De acordo com Chartier (1999, p. 66), o sonho de reunir todos os saberes acumulados
atravessou a história da civilização ocidental, sonhos que constituem grandes "livrarias"
principescas, eclesiásticas ou particulares, delegando o gesto arquitetural destinado a levantar
prédios com a capacidade de agregar a memória do mundo.
O autor demonstra as motivações que levam a sociedade a buscar cada vez mais
formas de organizar, sintetizar e dispor livros em bibliotecas, mas também demonstra a
dificuldade de tal intenção, visto que organizar todo livro em uma biblioteca seria uma
atividade sem fim.
Assim, Chartier (1999, p. 68 - 69) cita que, em 1785, Etiene Louis Boullée elaborou
um plano para construir a maior sala de leitura de toda a Europa. A ideia do arquiteto seria em
recobrir o imenso pátio interno (100 m x 30 m) que seria denominado Biblioteca do Rei. Sua
intenção: criar a maior sala de leitura de toda a Europa. Considerando os aspectos explicitados
pelo autor, a biblioteca não deveria atender apenas a necessidade individual, mas a toda
necessidade da sociedade.
Consoante Chartier (1999, p. 70), a língua do século XVII e XVIII menciona a palavra
que define o lugar onde se conservam os livros. A biblioteca era definida, àquela época,
como lugar onde se conservam livros, galeria, construção cheia de livros que são, geralmente,
arrumados, construções compridas e em arcos. Pode ser também uma coleção, uma
compilação de várias obras da mesma natureza, ou de autores que condensaram tudo que se
pode dizer sobre o mesmo tema.
O Dictionaire da Academia Francesa, conforme Chartier (1999, p.71), apresentava o
termo biblioteca como as coleções e compilações de obras da mesma natureza: a biblioteca
dos padres e a biblioteca do direito francês. Outras atribuições são livreiro, editora, um
número grande de obras, nem todos são designados pelo termo "biblioteca".
A Bibliothèque Universelleet historique (1686-1693), a Bibliotheque Choisie(17031713) e a Bibliotheque ancienne et moderne. Pour servir de suiteaux bibliothéque
universelleet choisie (1714-1727), de acordo com o autor, dispunham, no total, de 31
publicações periódicas em língua francesa sobre o título de biblioteca, entre 1686 e 1789.
Conclui Chartier (1999) que o termo atravessa todo o século XIII.
Chartier (1999, p.72) afirma que as bibliotecas têm como contraponto uma exigência
que atravessa o século XVIII e os pequenos volumes manuseáveis, chamados “extratos”,
“compêndios”, “analises”, etc. Certos florilégios portáteis são eles também um tipo de
biblioteca produzido pela livraria.
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Mas uma biblioteca não é apenas um lugar de recolhimento. Para Chartier (1999,
p.73), o Dictionaire de Furetiere propõe uma terceira função do termo:

Chamamos também biblioteca aos livros que contêm os catálogos dos livros das
bibliotecas. Gesner, Possevin, Photius, fizeram bibliotecas. (...). O padre Labbé,
jesuíta, fez a biblioteca das bibliotecas em um livro in-octavo cujo único conteúdo é
o catálogo de nomes daqueles que escreveram bibliotecas.

Desse modo, a soma dos seus títulos definiria uma biblioteca ideal para quem quisesse
edificar uma biblioteca aberta e universal. Todavia, para o autor, uma biblioteca não pode ser
vista apenas como um depósito de escritos, mas acima de tudo como um espaço voltado a
pesquisas, a construção de saberes, ou seja, um espaço em que a sociedade, em geral, tenha o
hábito de frequentar.
Pimentel et al (2007) relatam que o registro da mais célebre biblioteca da Antiguidade
é a de Alexandria, cuja datação provável remonta ao século IV a.C. A ambição da biblioteca
de Alexandria era a de reunir, em um só lugar, todo o conhecimento humano disponível
naquele momento histórico. Seu acervo era constituído por rolos de papiros manuscritos,
aproximadamente 60 mil, contendo literatura grega, egípcia, assíria e babilônica.
O conceito e as explicações para a palavra biblioteca, de acordo com Pimentel et al.
(2007), vem se transformando e se ajustando por meio da própria história das bibliotecas, de
modo que a tipologia de cada biblioteca depende das funções desempenhadas por ela. Dentre
essas, podemos citar: escolar, especializada, infantil, pública, nacional, universitária.

3.2 A LEITURA, UMA PRÁTICA CULTURAL

Ao longo da história, as práticas de leitura têm assumido diferentes funções, usos e
tipologias, enquanto prática cultural em variados contextos sociais, e é sobre essa questão que
abordaremos nesta seção.
Para intelectuais como Ferreiro (1995), à leitura e a escrita são objetos culturais do
conhecimento, os quais são adquiridos por um processo de autoconstrução, no confronto e na
interação da criança com o ambiente. Essa interação social, que se dá com outras crianças e
com adultos, é que irá permitir a construção das funções psíquicas da criança, bem como a
construção de suas representações e hipóteses acerca de leitura e de escrita.
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Mas nem sempre esse processo ocorre com facilidade para todas as crianças e, por
vezes, a leitura fica restrita a um processo relacionado com tão somente às atividades
escolares, sem grandes articulações com o deleite e a imaginação. Em muitos momentos, os
estudantes consideram a leitura como uma atividade penosa.
Queirós (1999), citado por Cardoso e Teberosky (2000, p. 87), afirma que “a iniciação
a leitura transcende o ato simples de apresentar ao sujeito as letras que aí estão já escritas”.
Ele continua a sua reflexão evidenciando que essa iniciação consiste em um exercício que é
muito “mais que preparar o leitor para a decifração das artimanhas de uma sociedade que
pretende consumi-lo. [...] mais do que a incorporação de um saber frio, astutamente
construído”.
Nesse contexto, a leitura literária ou a leitura de histórias são elementos privilegiados
para o encontro da criança com a leitura e, simultaneamente, auxiliar para o desenvolvimento
da compreensão leitora.
A leitura e o acesso ao mundo letrado dizem respeito a um longo e complexo processo
histórico que, na modernidade ocidental, pode ser narrado por diversos caminhos. O percurso
aqui escolhido é aquele proposto por Roger Chartier, que problematiza as práticas de leitura
em diálogo com as práticas de escrita, e as assenta na dimensão das expressões culturais
produzidas pela cultura ocidental, e que articulam diferentes aspectos, entre eles ideológicos,
culturais, filosóficos, etc..
Chartier (1991, p. 126) reconhece que a leitura silenciosa transformou radicalmente o
trabalho intelectual, abrindo horizontes ao se tornar, na essência, um ato de intimidade,
memorização, confrontação pessoal e um sistema de remissivas visualmente assinaladas nos
livros. O autor afirma que a leitura silenciosa, desenvolvida durante a Idade Média nos
scriptos dos copistas, transforma os hábitos a partir do séc. XIII.
Le Goff (2011, p.09) apresenta informações importantes em seus trabalhos sobre a
leitura, destacando que, entre os séculos XI e XIII, as aulas eram orais. O autor fala sobre a
evolução escolar, pontuando sobre a separação da escola monástica para os futuros monges e
a escola urbana, aberta a todos, em princípio, sem a exclusão dos estudantes que permaneciam
leigos. De acordo com o autor, inicialmente, as duas principais formas de ensino eram lição
(lectio), que consistia na leitura de um texto, e a disputação (disputation), que era conduzida
por mestres como torneio intelectual.
Ao enfatizar “o ofício de ensinar”, Le Goff (2011, p.93) destaca que o século XIII é o
século das universidades, porque é o século das corporações, em que todas as instituições
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tinham a mesma dinâmica. A dinâmica da universidade põe no círculo do debate a relação
entre o conhecimento e a sua segurança, a ruptura ou a aliança com os poderes. Conforme Le
Goff (2011 p.94) “é lutando, ora contra os poderes eclesiásticos, ora contra os poderes
leigos”, que as universidades adquirem sua autonomia. Le Goff (2011, p.117-118) cita ainda
a Escolástica como método de autoridade técnico-intelectual de ilustres eruditos. De acordo
com o autor, a Escolástica fazia-se a base de gramática.
Buscando refletir sobre a importância das práticas de leitura, Chartier (1991, p.153155) cita alguns exemplos praticados ao longo da história, entre eles: a leitura conjugal,
caracterizada pelos esposos que leem um para o outro em conjunto, deitados na cama; a
leitura dos senhores que chamam criados para que leiam em voz alta.
Chartier (1991, p.155) chama a atenção de que a leitura em voz alta era feita por quem
sabia ler para os que sabiam menos. Constituía uma prática corriqueira nas sociedades em
diferentes momentos históricos. Nos séculos XVI e XVII, na Espanha, formavam-se
auditórios populares para ouvir a leitura em voz alta de vários escritos, inclusive de novelas
de cavalaria.
De acordo com Chartier (1991, p.122), a alfabetização e a leitura são um dos fatos
mais importantes que colaboraram para modificação da ideia que o homem ocidental tem da
sua relação com os outros e consigo próprio.
Segundo Chartier (1991, p. 126), a reflexão solitária sobre a privatização da prática de
leitura é, indiscutivelmente, uma das principais evoluções culturais da modernidade. Chartier
(1999, p.126) revela que, no século XV, a leitura silenciosa tornou-se a maneira usual de ler
para os leitores acostumados com a escrita. De acordo com o autor, até o século XIX, os
leitores novos e incapazes se destacaram dos outros por não conseguirem ler em silêncio.
No século XVIII, leitores ingleses, na informação de Chartier (1991, p.144),
claramente declaram a privatização da leitura e também a desigualdade das práticas que
viabilizam essa privatização. Nesse século, a correspondência entre privado e a leitura está
bem determinada, como se a prática do ler bastasse para apontar toda classe da existência
intima.
Nesse contexto, Chartier (1991, p. 133) relembra que, na América dos séculos XVII e
XVIII, a relação entre leitura e fé era inseparavelmente ligada a uma cultura apoiada na
intimidade com o texto bíblico.
Chartier (1991, p.134) assevera que o conceito de ler retomava sempre os mesmos
livros, além da bíblia, e eram transmitidos de geração em geração. A leitura que podemos
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qualificar de intensiva tende, nesse período, a apenas alguns livros, porém bem escolhidos e
bem lidos, relativos a assuntos religiosos ou civis.
Para Hébrard (2011, p.35), das reformas dos séculos das luzes até as expansões
escolares do século XIX, cada política educativa estava plenamente convencida de que o
ensino da leitura era um meio de transformar os valores e os hábitos dos grupos sociais, que
são o seu alvo. Entretanto, de acordo com o autor, a maioria dos trabalhos das últimas décadas
referentes à leitura dão tanto ao pedagogo, quanto ao político, toda uma performance bem
diferente do ler e de sua aprendizagem.
Em conformidade com Hébrard (2011, p.37), a leitura, para a Sociologia das práticas
culturais, é uma arte de fazer com que se herde mais do que se aprende. Por essa razão, ela
tem, assiduamente, enraizamento nos grupos sociais que praticam as formas repressoras da
cultura do que a força de instrumentos dos movimentos culturais a esses mesmos grupos.
Schwarzbold (2012) reconhece que, na sociedade letrada atual, saber ler e atribuir
significado ao que se lê é extremamente importante, pois se trata de uma competência
decisiva à inclusão ou à marginalização de uma pessoa. Nesse contexto, para a autora, se o
exercício da leitura pode ser considerado um ato social e cultural, é possível dizer que ela é
uma forma de intervenção social através da linguagem.
Logo, o exercício de ler permite o acesso a uma grande variedade de experiências
(emocionais, cognitivas, sensoriais, imaginárias, entre outras), para aqueles que conseguem
dominá-lo, do mesmo modo que favorece a exclusão dos que não sabem ou conseguem fazer
pouco uso dessa competência, propiciando, assim, discriminação cultural, econômica e social.
Desse modo, a leitura não diz respeito somente ao ato de ler os textos, mas também se
relaciona com a leitura de mundo construída por meio da cultura e do ambiente em que se
insere.
Chartier (1999, p. 11-13) relata a atenção prestada à maneira pela qual se opera o
encontro entre o mundo do texto e o mundo do leitor. Ele afirma que é preciso levar em conta
que as formas produzem sentidos, afirmando que se deve considerar, também, que a leitura é
sempre uma prática encarnada em gestos, em espaços e em hábitos.
Na atualidade, compreende-se que o processo de aprendizagem leitora e,
consequentemente, a formação de um leitor, é uma tarefa complexa e que exige a criação de
hábitos como condição fundamental, quer para a emergência da competência leitora como
instrumento facilitador da aprendizagem do código, das habilidades linguísticas básicas, quer
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para o desenvolvimento de competências específicas mais complexas, que levam à
compreensão e à análise crítica do escrito como porta de acesso à informação.
Nessa perspectiva, Chartier (1999, p.12) reconhece que:
Quer se trate de um jornal ou de Proust, o texto não tem significado a não ser através
de seus leitores; ele muda com eles, ordenando-se graças a códigos de percepção que
lhe escapam. Ele só se torna texto através de sua relação com a exterioridade do
leitor, por um jogo de implicações e de ardis entre duas expectativas combinadas:
aquela que organiza um espaço legível (uma literalidade) e aquela que organiza uma
diligência, necessária à efetuação da obra (uma leitura).

Nessa linha de pensamento, compreendo que o texto em si ganha sentido na medida
em que entra em interação com aqueles/as que o leem, sendo apropriado de maneira diferente
de acordo com a forma como o leitor é tocado pelo que ler. Assim, conforme cita o autor,
novos leitores criam textos novos, cujas significações dependem diretamente de suas novas
formas (CHARTIER, 1999, p.15).
Considerando tais aspectos, Chartier (1999) reitera que a leitura “não é somente uma
operação abstrata de intelecção; ela é engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação
consigo e com os outros” (p.16).
Por sua vez Cândido, nos seus escritos (2011, p. 176), descreve de forma ampla e
poética a expressão literatura em todas as criações da produção escrita, em todas as diferentes
formas de cultura, salienta que não há nação e não há ser que possa viver sem ela, sem alguma
espécie de fabulação, sem alguma entrega ao mundo dos sonhos. Dito isso, é importante
considerar, conforme sinaliza Barthes (1973, p.37), que:
Se, leio com prazer seja história ou palavras é porque todas foram escritas no prazer,
este prazer não entra em contradição com os lamentos do escritor. Mas o contrário?
O escrever no prazer garantir-me-á a mim escritor o prazer do meu leitor? De modo
nenhum. Esse leitor é necessário que eu o procure, (que eu o engate). Sem saber
onde ele está. Cria-se um espaço de fruição.

Seria preciso que o texto escrito envolvesse o leitor de tal forma, e a ponto de provar o
quanto ele é desejado pelo próprio texto ao qual está lendo. Para Barthes, (1972, p. 39) isto é
o que estabelece uma relação de prazer entre o leitor e o texto escrito. A escrita é isto: “a
ciência das fruições da linguagem”. Cândido (2011) afirma ainda que a literatura dá forma aos
sentimentos e a visão de mundo, nos organiza e nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza.
Ler é, nesse sentido para o autor, uma necessidade universal.
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3.3 OS REGRAMENTOS LEGAIS, AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E AS PRÁTICAS
DE LEITURA NO BRASIL
Campello et al. (2001, p.02) analisaram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs4)
e, de acordo com a autora, na perspectiva dos PCNs, a aprendizagem é fortemente baseada na
biblioteca, que é considerada não só como um lugar de apoio às atividades ligadas à leitura,
mas como espaço de busca de informação e com influência para que os alunos desenvolvam
habilidades de usar informação, habilidades que irão capacitá-los para aprender de maneira
independente e contínua.
Campello et al (2001) pondera que a concepção pedagógica proposta nos PCNs vem,
com certeza, reforçar o papel da biblioteca dentro da escola. Para a autora, na visão desse
documento, a biblioteca se constituirá no espaço coletivo para o compartilhamento dos
recursos didáticos que as novas metodologias irão exigir.
Aliás, Campello et al (2001) evidencia que esses recursos deverão estar próximos dos
alunos, não se justificando mais soluções paliativas, as quais sugeriam que a biblioteca
pública poderia substituir a biblioteca escolar.
Campello et al (2001) ressaltam que as diretrizes dos PCNs, no que diz respeito ao
material didático-pedagógico que irá embasar a aprendizagem, é a diversidade textual do
acervo da biblioteca escolar.
Baseada nos “textos de fato”, a aprendizagem proposta nos PCNs exige uma coleção
que contemple a “diversidade de textos que circulam socialmente”. Esses textos podem
aparecer em suportes variados e, portanto, o acervo da biblioteca deve contemplar essa
variedade, oferecendo opções ou selecionando a mais adequada.
Outro marco legal que se relaciona às bibliotecas escolares é a criação do Programa
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), em 1997. Este Programa tem os objetivos de
promover o acesso à cultura e incentivar a leitura nas escolas públicas brasileiras, por meio da
distribuição de acervos às bibliotecas escolares.
Segundo Oliveira (2014), os acervos são distribuídos em anos alternados para todas as
escolas cadastradas no Censo Escolar. Eles são compostos por obras de literatura, de pesquisa
e de referência, além de acervo técnico-metodológico voltado para apoio aos docentes.

4

Documentos que fornecem referências de qualidade para educação básica e buscam apresentar orientações
capazes de criar condições para que crianças e jovens brasileiros tenham acesso ao saber socialmente elaborado e
reconhecido como necessário ao exercício da cidadania.
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As escolas de educação infantil e ensino fundamental — anos iniciais e educação de
jovens e adultos — recebem os acervos em um ano e no outro ano as escolas de ensino
fundamental — anos finais e ensino médio. Os acervos distribuídos podem ser consultados no
site no MEC, na seção referente ao Programa. Na seção de publicações vinculadas ao
Programa, é possível ainda encontrar e-books que abordam a questão da leitura e sua relação
com a biblioteca escolar, e algumas orientações para escolas e professores em torno dessa
temática.
De acordo com o Portal MEC, o Programa divide-se em três ações: PNBE Literário,
PNBE Periódicos e PNBE do Professor.
O PNBE Literário avalia e distribui as obras literárias, cujos acervos literários são
compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), em
verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em
quadrinhos.
O PNBE Periódicos avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico
para as escolas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
O PNBE do Professor tem por objetivo apoiar a prática pedagógica dos professores da
educação básica e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), por meio da avaliação
e distribuição de obras de cunho teórico-metodológico.
O modelo de intervenção adotado no Brasil vem, historicamente, privilegiando um
único aspecto que compõe uma política de formação de leitores: a compra e a distribuição de
livros às escolas e aos alunos.
A distribuição de acervos às escolas, aos alunos e aos professores pelo PNBE vem
cumprindo, de forma tímida, sua função de promover a inserção dos alunos na cultura letrada.
(BRASIL, 2008, p. 07).
No entanto, cabe registrar que não é a distribuição de acervos que muda as práticas dos
professores quanto ao uso dos livros de literatura nas atividades pedagógicas, nem muda nos
sujeitos a compreensão do que leem, melhorando sua apropriação de sentidos.
Dessa forma, e entendendo que uma política de formação de leitores deve ser
encaminhada para além de ações de aquisição e distribuição de acervos, o MEC realizou a
Avaliação Diagnóstica do PNBE, com o objetivo de obter subsídios sobre o uso que vinha
sendo feito dos livros encaminhados às escolas e sobre o impacto desse Programa na
formação de leitores.
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Essa pesquisa forneceu dados importantes sobre questões centrais relacionadas às
bibliotecas escolares e às práticas de leitura e de escrita realizadas nas salas de aula e pelas
escolas. (BRASIL, 2008, p. 07).
De acordo com o PNBE: leitura e bibliotecas nas escolas públicas (Brasil, 2008,
p.19), nascido com a finalidade de dotar os estabelecimentos públicos de ensino com acervos
para as bibliotecas das escolas, no meio do percurso o Programa Nacional Biblioteca da
Escola destinou os investimentos para coleções pessoais recebidas por poucos estudantes no
universo de matrículas, de definição prévia pelo Ministério, e praticamente manteve-se como
tal — um grande programa de distribuição de livros, sem apoio de projetos de formação
continuada de professores que tivesse o objetivo de repensar a formação de leitores nas
escolas públicas brasileiras.
É o próprio PNBE (Brasil, 2008, p.22) que nos mostra a grande distorção na
distribuição de livros e bibliotecas para o acesso dos brasileiros:

Calcula-se que, no País, 73% dos livros estão concentrados nas mãos de 16% da
população, e ainda, segundo dados do IBGE, 89% dos municípios não têm
bibliotecas públicas e 65% não possui livrarias, nem lojas de música. As bibliotecas
equipadas estão localizadas nas zonas urbanas ou nas áreas centrais das cidades.
Dados levantados pelo Censo Escolar 2004 (INEP) mostram que, das 53 mil
bibliotecas escolares existentes em todo o país, 46 mil (86%) encontram-se em áreas
urbanas, sendo que a rede privada concentra o maior número de bibliotecas. A
Região Sudeste possui o maior número de bibliotecas escolares (39% do total).
Essas estatísticas alarmantes mostram as enormes desigualdades regionais e a
desigualdade na distribuição de bens culturais.

Embora sejam dados de dez anos atrás, essas informações demonstram a carência real
no que diz respeito à implantação e à universalização das bibliotecas escolares no País.
O cotidiano das escolas visitadas pelas equipes e as condições sociais onde elas estão
inseridas, revelam o PNBE como uma ação cultural de baixo impacto em políticas de
formação de leitor e produtor de textos. No que diz respeito às concepções de biblioteca, a
pesquisa revelou que, em geral, há uma ênfase na estrutura física e uma separação entre essa e
projetos de incentivo à leitura.
Observou-se que não foram feitas referências ao papel da biblioteca como promotora
de ações voltadas para o incentivo à leitura e à escrita, mas apenas como espaço físico
depositário de materiais para que tais ações aconteçam, sob orientação de professores e
coordenadores, nunca dos responsáveis pelo espaço ou como base de um projeto de
biblioteca. (BRASIL, 2008, p. 126)
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A pesquisa apontou ainda que do PNBE espera-se que organize o acompanhamento e
a divulgação de objetivos e metas frente às redes públicas de educação envolvidas. Articulada
a isso, a formação de professores mostrou ser uma medida fundamental, como garantia
mínima de que maiores esforços serão empreendidos, aproveitando a existência de acervos
com títulos de qualidade literária e de referência, que integram as diferentes coleções.
(BRASIL, 2008, p. 127)
No âmbito da Política Nacional do Livro – Lei 10. 753/2003, a biblioteca aparece em
dois artigos:
Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios consignarão, em
seus respectivos orçamentos, verbas às bibliotecas para sua manutenção e aquisição
de livros.
Art. 17. A inserção de rubrica orçamentária pelo Poder Executivo para
financiamento da modernização e expansão do sistema bibliotecário e de programas
de incentivo à leitura será feita por meio do Fundo Nacional de Cultura.

O Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) foi instituído por meio da Portaria
Interministerial n. 1.442, de 10 de agosto de 2006, pelos ministros da Cultura e da Educação.
Em 1º de setembro de 2011, foi instituído por meio do Decreto n. 7.559, firmado pela então
presidenta Dilma Rousseff.
O Plano consiste em estratégia permanente de planejamento, apoio, articulação e
referência para a execução de ações voltadas para o fomento da leitura, no País, e tem os
seguintes objetivos: a democratização do acesso ao livro; a formação de mediadores para o
incentivo à leitura; a valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor
simbólico; e o desenvolvimento da economia do livro como estímulo à produção intelectual e
ao desenvolvimento da economia nacional.
Organizado em quatro eixos, democratização do acesso; fomento à leitura e à
formação de mediadores; valorização institucional da leitura e de seu valor simbólico;
fomento à cadeia criativa e à cadeia produtiva do livro, a biblioteca escolar aparece de modo
mais evidente nos dois primeiros eixos estratégicos. São indicadas como linhas de ação em
relação às bibliotecas escolares no Plano:

I - Democratização do acesso:
a) linha de ação 1 - implantação de novas bibliotecas contemplando os
requisitos de acessibilidade;
b) linha de ação 2 - fortalecimento da rede atual de bibliotecas de acesso
público integradas à comunidade, contemplando os requisitos de acessibilidade;
c) linha de ação 3 - criação de novos espaços de leitura;
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II - Fomento à leitura e à formação de mediadores:
e) linha de ação 11 - sistemas de informação nas áreas de biblioteca,
bibliografia e mercado editorial. (BRASIL, 2011, p.04).

No Caderno PNLL, uma atualização do plano realizada em 2014, aparece, enquanto
objetivo geral, a intenção de assegurar e democratizar o acesso à leitura, ao livro, à literatura e
às bibliotecas a toda a sociedade, com base na compreensão de que a leitura e a escrita são
instrumentos indispensáveis para que o ser humano possa desenvolver plenamente suas
capacidades, seja individual ou coletivamente. Além deste objetivo geral, o documento cita
outros objetivos a serem alcançados a curto e a longo prazo, relacionados à biblioteca escolar:
Assegurar a implantação, modernização e qualificação de espaços, instalações e
equipamentos, bem como a formação e desenvolvimento de acervos, de modo a
garantir serviços de qualidade em bibliotecas escolares e nas de acesso público nos
municípios brasileiros;
Fomentar a formação continuada e o intercâmbio de gestores públicos, professores,
bibliotecários, mediadores e agentes de leitura, contribuindo para o
compartilhamento de experiências, uso e aplicação de tecnologias sociais para a
promoção da leitura e o acesso à informação.
Incentivar e fomentar a criação, manutenção, modernização e expansão permanente
de bibliotecas e espaços de leitura e de convivência e promoção literária,
considerando a acessibilidade e a diversidade física, geográfica, arquitetônica e
cultural brasileira.
Identificar, cadastrar, monitorar e disponibilizar informações atualizadas na área do
livro, leitura, literatura e bibliotecas com vistas à qualificação das políticas públicas
para a área.
Incentivar e fomentar a informatização de catálogos online, com vistas a dar
visibilidade da bibliodiversidade, da produção editorial brasileira e ampliar o acesso
aos registros bibliográficos dos acervos das bibliotecas do País, fomentando a
cooperação entre elas e o estabelecimento de sistemas e redes de informação e
leitura locais, territoriais e nacionais. (BRASIL, 2014, p.27-28).

No que diz respeito às linhas de ação, o Caderno PNLL apresenta as descrições mais
detalhadas do que o Plano publicado em 2011. Em relação ao eixo Democratização do acesso,
afirma:
Implantação de novas bibliotecas
Implantação de novas bibliotecas de acesso público, estaduais, municipais e
escolares (com acervos que atendam, pelo menos, aos mínimos recomendados pela
UNESCO, incluindo livros em braile, livros digitais, áudio livros, etc.,
computadores conectados à internet, jornais, revistas e outras publicações
periódicas) e funcionando como centros de ampla produção e irradiação cultural.
Criação de 28 bibliotecas comunitárias (periferias urbanas, morros, hospitais,
creches, igrejas, zonas rurais, clubes de serviços, ONGs, etc.).
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Fortalecimento da rede atual de bibliotecas
Fortalecimento e consolidação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas,
tornando - o realmente um sistema integrado, com níveis hierárquicos de bibliotecas
e meios de circulação de acervos, informatização de catálogos, capacitação
permanente de gestores e bibliotecários como promotores da leitura e atualização de
acervos. Instituição e/ou fortalecimento dos sistemas estaduais e municipais de
bibliotecas, com funções de gerenciamento entre união, estados e municípios.
Criação do sistema de estatísticas das bibliotecas. Conversão das bibliotecas em
centros geradores de cultura. Programas permanentes de aquisição e atualização de
acervos. Transformação das bibliotecas em unidades orçamentárias. Bibliotecas
públicas com quadro de pessoal adequado às necessidades e especializado.
Conquista de novos espaços de leitura
Criação e apoio a salas de leitura, bibliotecas circulantes e “pontos de leitura”
(ônibus, vans, táxis, peruas, trens, barcos etc.). Atividades de leitura em parques,
centros comerciais, livrarias, aeroportos, estações de metrô, estádios de futebol.
Leitura em hospitais, asilos, penitenciárias, praças e consultórios pediátricos, com
crianças em situação de rua, e em locais de trabalho.

Em relação ao eixo fomento à leitura e à formação de mediadores, o Caderno PNLL
aponta as seguintes linhas de ação:
Formação de mediadores de leitura
Programas de capacitação de educadores, bibliotecários e outros mediadores da
leitura. Projetos especiais com universidades e centros de formação de professores.
Cursos de formação de educadores com estratégia de fomento à leitura e de
estudantes que se preparam para o magistério em literatura infanto-juvenil. Ampla
utilização dos meios de educação à distância para formação de promotores de leitura
em escolas, bibliotecas e comunidades.
Estudos e fomento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura.
Diagnósticos sobre a situação da leitura e do livro. Pesquisas sobre hábitos de leitura
e consumo de livros, bem como pesquisas qualitativas sobre a recepção dos mais
variados gêneros. Investigações sobre formação de base de conhecimento e sobre
experiências inovadoras e bem-sucedidas com leitura. Apoio às pesquisas sobre a
história do livro no Brasil, história editorial brasileira, história das bibliotecas,
história das práticas sociais de leitura, e história das livrarias. Programas de
financiamento à pesquisa nas áreas do livro e da leitura e à publicação, com apoio de
instituições oficiais e/ou da sociedade, dos resultados dessas pesquisas.

Sistemas de informação nas áreas de bibliotecas, da bibliografia e do mercado
editorial.
Estudos e pesquisas para conhecer a realidade das bibliotecas, das editoras, das
livrarias e do consumo de livros no Brasil. Estudos sobre a cadeia produtiva do livro
e projetos e programas para a política pública setorial. Levantamento de dados para
apurar os números de bibliotecas, livrarias, investimentos no setor editorial
brasileiro, de investimentos das políticas públicas etc. Portal de projetos, programas,
ações e calendário de atividades e eventos da área.
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A Lei 12.244/2010, que trata da universalização das bibliotecas nas instituições de
ensino do País, determina que as instituições de ensino devam garantir, de modo obrigatório,
à existência de um acervo de livros na biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno
matriculado, cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo
conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, organização
e funcionamento das bibliotecas escolares.
A referida Lei afirma ainda que os sistemas de ensino do País deverão desenvolver
esforços progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos
previstos na Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, a contar da data de sua
publicação, ano de 2010.
Ainda de acordo com a Lei n. 12.244/2010, uma biblioteca escolar pode ser
compreendida como coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em
qualquer suporte destinado à consulta, à pesquisa, ao estudo ou à leitura. Ou seja, perante essa
Lei, a biblioteca escolar pode ser considerada como um centro de recursos educativos,
integrado ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo primordial desenvolver e
fomentar a leitura e a informação, podendo servir também como suporte para a comunidade
em suas necessidades de pesquisa e informação.
O Plano Nacional de Educação (PNE) é um documento que determina diretrizes,
metas e estratégias para a política educacional ao longo de dez anos, e nele também aparecem
algumas menções à biblioteca escolar em sua relação com a qualificação dos processos
educativos.
O documento está organizado em quatro grupos de metas. O primeiro grupo são metas
estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, e que assim
promovam a garantia do acesso, à universalização do ensino obrigatório e à ampliação das
oportunidades educacionais.
Um segundo grupo de metas diz respeito, especificamente, à redução das
desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade.
O terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação,
considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de
refere-se ao ensino superior.
No PNE (2014 -2024), as metas 06 e 07 apresentam estratégias em que aparecem
algumas relações com as bibliotecas escolares. A meta 06 diz respeito a oferecer educação em
tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a
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atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Nessa meta, as estratégias 03 e 04 apontam como intenção:
Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral;
Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. (BRASIL, 2014).

Por sua vez, a meta 07 diz respeito a fomentar a qualidade da educação básica em
todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Nesta meta,
a estratégia 20 aponta como intenção:

Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica
no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando,
inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para a
universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes
digitais de computadores, inclusive a internet. (BRASIL, 2014).

A Lei n. 13. 696, promulgada em 12 de julho de 2018, institui a Política Nacional de
Leitura e Escrita (PNLE) e estabelece essa política como estratégia permanente para
promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil.
De acordo com o documento:
A Política Nacional de Leitura e Escrita será implementada pela União, por
intermédio do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, em cooperação
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e com a participação da
sociedade civil e de instituições privadas. (BRASIL, 2018, p. 01).

As diretrizes dessa política relacionam-se, diretamente, com a perspectiva de
fortalecimento das bibliotecas e do reconhecimento delas enquanto espaço de produção e
disseminação de conhecimento e fortalecimento do hábito da leitura, como poderá ser visto a
seguir:
I - a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à
literatura e às bibliotecas;
II - o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, a fim de
possibilitar a todos, inclusive por meio de políticas de estímulo à leitura, as
condições para exercer plenamente a cidadania, para viver uma vida digna e para
contribuir com a construção de uma sociedade mais justa;
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III - o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas
(SNBP), no âmbito do Sistema Nacional de Cultura (SNC);
V - o reconhecimento das cadeias criativa, produtiva, distributiva e
mediadora do livro, da leitura, da escrita, da literatura e das bibliotecas como
integrantes fundamentais e dinamizadoras da economia criativa. (BRASIL,
2018, p. 01).

Por sua vez, nos objetivos da PNLE são reforçados os aspectos voltados para a
valorização das bibliotecas em sua relação com a leitura e escrita, deixando nítido o quanto a
forma como esse espaço precisa ser repensado nas políticas públicas, em especial na
educação, a saber:

I - democratizar o acesso ao livro e aos diversos suportes à leitura por meio
de bibliotecas de acesso público, entre outros espaços de incentivo à leitura, de
forma a ampliar os acervos físicos e digitais e as condições de acessibilidade;
II - fomentar a formação de mediadores de leitura e fortalecer ações de
estímulo à leitura, por meio da formação continuada em práticas de leitura para
professores, bibliotecários e agentes de leitura, entre outros agentes educativos,
culturais e sociais;
III - valorizar a leitura e o incremento de seu valor simbólico e institucional
por meio de campanhas, premiações e eventos de difusão cultural do livro, da
leitura, da literatura e das bibliotecas;
IV - desenvolver a economia do livro como estímulo à produção intelectual e
ao fortalecimento da economia nacional, por meio de ações de incentivo ao mercado
editorial e livreiro, às feiras de livros, aos eventos literários e à aquisição de acervos
físicos e digitais para bibliotecas de acesso público;
V - promover a literatura, as humanidades e o fomento aos processos de
criação, formação, pesquisa, difusão e intercâmbio literário e acadêmico em
território nacional e no exterior, para autores e escritores, por meio de prêmios,
intercâmbios e bolsas, entre outros mecanismos;
VI - fortalecer institucionalmente as bibliotecas de acesso público, com
qualificação de espaços, acervos, mobiliários, equipamentos, programação cultural,
atividades pedagógicas, extensão comunitária, incentivo à leitura, capacitação de
pessoal, digitalização de acervos, empréstimos digitais, entre outras ações;
VII - incentivar pesquisas, estudos e o estabelecimento de indicadores
relativos ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e às bibliotecas, com vistas a
fomentar a produção de conhecimento e de estatísticas como instrumentos de
avaliação e qualificação das políticas públicas do setor;
VIII - promover a formação profissional no âmbito das cadeias criativa e
produtiva do livro e mediadora da leitura, por meio de ações de qualificação e
capacitação sistemáticas e contínuas;
IX - incentivar a criação e a implantação de planos estaduais, distrital e
municipais do livro e da leitura, em fortalecimento ao SNC;
X - incentivar a expansão das capacidades de criação cultural e de
compreensão leitora, por meio do fortalecimento de ações educativas e culturais
focadas no desenvolvimento das competências de produção e interpretação de
textos.

Observando os elementos dispostos nos documentos em esfera nacional, posso
depreender que os esforços para a construção de políticas relacionadas às bibliotecas escolares
existem no País. Todavia, as bibliotecas precisam, ainda, ser mais bem delimitadas e
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apresentar, de modo mais consistente, os mecanismos para que o número de bibliotecas
escolares e suas condições de funcionamento correspondam, na realidade, ao preconizado nos
documentos.
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4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nesta seção, busco apresentar o que foi encontrado à luz dos dados produzidos por
meio dos documentos, das visitas e também das observações e dos registros fotográficos.
Os resultados das análises dos dados são aqui apresentados não como algo dado e
acabado, mas como algo praticado em suas potencialidades, fragilidades e desafios. Como
aquilo que aparentemente existe, e também o que pode ser construído a partir da assunção de
novos olhares, novos compromissos e novas reflexões em torno da educação, das práticas de
leitura e das bibliotecas escolares no município de Vera Cruz.
Considerando o exposto, apresento minhas reflexões sobre o Plano Municipal de
Educação e de um programa que já foi aplicado no município, relacionado às práticas de
leitura no ambiente escolar.
Além disso, também faço a análise das condições de leitura do município por meio da
discussão dos resultados das avaliações externas das escolas pesquisadas, da apresentação
descritiva das bibliotecas escolares existentes e de algumas reflexões sobre o papel da gestão
educacional em relação às bibliotecas e às práticas de leitura.

4.1

AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E AS PRÁTICAS DE LEITURA À LUZ DO

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERA CRUZ
Ao observar o PME de Vera Cruz, registro que não há nenhuma menção direta, ou
específica, em relação à implementação de bibliotecas escolares ou programas voltados para o
fomento da qualificação das práticas de leitura, nas unidades escolares. Todavia, existem
algumas estratégias definidas pelo documento que, ao serem interpretadas, dão margem a
requerer da gestão municipal a inclusão das bibliotecas escolares e das práticas de leitura
como objetos de política pública.
Nas estratégias 2.7, 4.11, 5.3, o PME registra que se objetiva a:
2.7 Garantir, que na vigência desde PME, as unidades escolares do município
atendam a padrões necessários de infraestrutura e de funcionamento, de modo a
oferecer espaços adequados para práticas esportivas; Rede física adequada para
atender aos portadores de necessidades especiais; Materiais e equipamentos
necessários de acordo com a faixa etária e especificidades dos alunos; Laboratório
de Ciências e Informática, devidamente equipados com acesso à Internet banda larga
e abertura da escola para a comunidade, nos finais de semana, exclusivos para
atividades escolares ou que tenham cunho pedagógico. Assegurando que estas
intervenções ocorram em 20% das unidades no primeiro ano, em 50% nos
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próximos 3 anos, e 100% até o final da vigência deste PME. (VERA CRUZ,
2015, p.11, grifo nosso).
4.11 Garantir espaço físico adequado e instrumentalizado para que as crianças
tenham condições de desenvolver suas habilidades e competências necessárias
para serem alfabetizadas. (VERA CRUZ, 2015, p.17). (grifo nosso)
5.3 Institucionalizar e manter a política municipal de ampliação e reestruturação
das escolas públicas por meio da construção de quadras poliesportivas,
laboratórios, salas de leitura, horta, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros,
vestiários e outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral até o final de
vigência deste PME. (VERA CRUZ, 2015, p.18). (grifo nosso)

Embora se fale sobre a garantia de padrões necessários de infraestrutura nas escolas,
pude verificar que as bibliotecas escolares não aparecem listadas no texto. Porém, tendo em
conta a Lei n. 12.244/2010, compreendi que esse equipamento deve, obrigatoriamente,
integrar a estrutura das unidades escolares, de modo universalizado. É válido comentar,
também, que embora o PME tenha sido publicado em 2015, o exposto nessa estratégia a
respeito das intervenções parece não ter sido garantido pela gestão.
Ao mesmo tempo, se temos um compromisso em garantir um espaço físico adequado e
instrumentalizado para o pleno desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas
à alfabetização, é uma fragilidade que apenas quatro escolas tenham uma estrutura que se
aproxime ou que se entende por ser uma biblioteca escolar, mesmo após três anos de
implantação do PME.
Considerando que a alfabetização e o letramento ligam-se fortemente com a vivência
de diferentes oportunidades de práticas e acesso ao mundo da leitura, se existem 39 escolas
que não dispõem de uma biblioteca, mesmo que precária, fica a pergunta: em que caminho
está o acesso ao mundo da leitura no município?
Na estratégia 5.3, a gestão compromete-se com a institucionalização de uma política
pública de ampliação e reestruturação das escolas embora, mais uma vez, a biblioteca escolar
não aparece expressamente, mas pelo menos há a menção as salas de leitura.
Na estratégia 2.8 do PME, o documento acena com a seguinte intenção: “implantar
bibliotecas públicas regionalizadas, com acervo adequado para aluno e professor” (VERA
CRUZ, 2015, p.11). Observei que essa estratégia vai de encontro ao preconizado na legislação
nacional, uma vez que a determinação é de que existam bibliotecas escolares em todas as
escolas, e não equipamentos regionalizados.
Reconheço, obviamente, que um município com o IDH baixo revela, de certo modo,
uma fragilidade na economia e, nesse sentido, pode haver alguma dificuldade no
cumprimento integral da legislação nacional.
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Contudo, é importante que a gestão tenha como horizonte a concretização do acesso
universal às escolas com estruturas adequadas, no que diz respeito às bibliotecas, tendo em
vista que a Lei 12.244/10 prevê um período dez anos para que os municípios e estados se
organizem para cumprir suas prerrogativas.
O município atualmente conta com apenas uma biblioteca pública, que está situada na
localidade de Mar Grande. Implementar outras bibliotecas públicas, atendendo as diferentes
localidades, é algo importante, contudo não garante o que é determinado no que diz respeito
ao direito do estudante e do professor de ter uma biblioteca ou mesmo uma sala de leitura na
sua Unidade Escolar, uma vez que o MEC garante, por meio de diversos programas, o envio
de diferentes suportes de leitura às unidades escolares.
Muito embora, como pontuado anteriormente, não existam menções diretas a leitura
e/ou a área de linguagem, a estratégia 2.16 pode ser uma via em que a gestão municipal possa
ser acionada, a fim de garantir ações e políticas que deem conta dessas dimensões junto às
escolas. A estratégia afirma que se pretende

Viabilizar a criação de projetos que visem instrumentalizar os nossos educandos, de
forma a garantir que as matrizes curriculares trabalhadas em sala de aula, estejam
em consonância com as competências e habilidades cobradas através das avaliações
externas com vistas a atingir as metas do IDEB. (VERA CRUZ, 2015, p.13)

Na medida em que se assume o compromisso de viabilizar a criação de projetos que
articulem as práticas pedagógicas vivenciadas nas escolas, as matrizes curriculares
trabalhadas, as demandas de competências e habilidades preconizadas pelas avaliações
externas, a fim de atingir as metas do IDEB, e ao me ter em conta que os índices das
habilidades de leitura, no município, estão muito abaixo do necessário, percebemos ser
importante a gestão municipal articular as bibliotecas escolares com as práticas e projetos de
leitura, enquanto foco de suas ações.
A meta 06 afirma que objetiva “fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB.” (VERA CRUZ, 2015, p.19). Em suas estratégias
6.2 e 6.5, o documento refere-se, novamente, à garantia de escolas com infraestrutura
adequadas:
6.2 Construções de 05 unidades escolas de seis salas, segundo padrões do FNDE, 4
creches tipo B padrão FNDE, e reforma e ampliação de 50% das unidades escolas
com infraestrutura de quadra poliesportiva até o final da vigência deste PME. (...)
6.5 Manter atualizados os padrões mínimos de infraestrutura das escolas para
atender à diversidade humana em conformidade com as normas da ABNT NBR
9050/2004. (VERA CRUZ, 2015, p.20).
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Outra dimensão do PME que pode ser acionada para cobrar da gestão municipal uma
ação eficiente em relação às práticas de leitura e bibliotecas escolares, diz respeito à
alfabetização de jovens e adultos. A meta 08 afirma que pretende:
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. (VERA CRUZ, 2015,
p.23).

Em articulação com essa meta, as estratégias 8.7 e 8.9 apontam que
8.7 Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e
adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades
específicas desses (as) alunos (as); (...) 8.9 considerar, nas políticas públicas de
jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de
erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades
recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. (VERA CRUZ, 2015, p.24).

Há, ainda relacionada à escolarização dos jovens e adultos, a estratégia 9.6, que afirma
ser compromisso da gestão:

9.6 Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos,
articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho,
da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma há organizar o tempo e o espaço
pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. (VERA CRUZ,
2015, p.25).

Considerando essas estratégias, há de se pensar na importância que as práticas e
projetos de leitura e bibliotecas escolares assumem mediante o processo de escolarização de
jovens e adultos, em especial, ao considerar seus arcabouços de experiências e a
potencialidade da variedade de práticas e experiências de leitura, e a necessidade de espaços
pedagógicos adequados para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes dessa
modalidade de ensino.
A estratégia 13.3, que se vincula à meta que versa sobre a garantia de formação
continuada aos docentes do município, aponta como compromisso da gestão:
13.3 Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e
de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais,
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de
outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública
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de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da
cultura da investigação. (PME Vera Cruz, 2015, p.31).

Embora seja citada no PME a expansão de um programa de composição de acervo, é
pertinente ressaltar que não há enunciados coletados nas visitas, tanto na Secretaria de
Educação quanto nas unidades escolares, que mencionem a existência desse programa. De
toda forma, se há uma menção quanto a um programa, é importante que, antes do final da
vigência do plano, a gestão municipal busque garantir ao corpo docente o acesso a esse
direito. É importante salientar também que, nacionalmente, existe um programa com essas
mesmas características.
Na estratégia 13.6, verificamos o compromisso com a formação docente em
articulação ao PNLL:
13.6 fortalecer regime de colaboração com o Estado e a União, a formação dos
docentes de Vera Cruz, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do
Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de
recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público. (VERA CRUZ, 2015,
p.32).

No que diz respeito ao financiamento da educação municipal, e que podemos vincular
à questão da garantia da implantação das bibliotecas escolares, registram-se as estratégias
17.4 e 17.5:
17.4 No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PME, será implantado o Custo
Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com
base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensinoaprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do
Custo Aluno Qualidade - CAQ; 17.5 Implementar o Custo Aluno Qualidade Bahia –
CAQ-BA como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e
modalidades da educação básica no Estado, a partir do cálculo e do
acompanhamento regular
dos indicadores de gastos educacionais com
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição
de material didático escolar, alimentação e transporte escolar. (VERA CRUZ, 2015,
p.37). (grifo nosso)

Pela impossibilidade de realização das entrevistas, como já ponderado anteriormente,
não tive condição de apurar como está a execução dessa estratégia. Contudo, considero
importante citar a sua existência por ser mais um elemento que fora assumido como
compromisso pela gestão, e que deve ser colocada enquanto aspecto a ser acionado no diálogo
quanto à assunção de ações direcionadas à estruturação adequada das unidades escolares.
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4.2 PROALFA

O Programa de Incentivo a Alfabetização na Idade Correta (PROALFA) concebia que
o contato com o mundo da leitura deveria ser uma das principais prioridades da Educação
Infantil nas escolas municipais de Vera Cruz. E, para tanto, se alicerçava nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), as quais acenavam para o fato de
que “o currículo deve garantir que as crianças tenham acesso a experiências de narrativas, de
apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos”. (BRASIL, 2010, p.25).
É importante informar que tive acesso ao texto impresso referente ao projeto que dava
forma ao Programa, por meio de uma ex-funcionária da Secretaria de Educação de Vera Cruz,
que compôs a gestão de 2010-2014. Contudo, por esse ser um documento que não estava
publicizado em nenhum site e por fazer parte do acervo pessoal dessa ex-funcionária, que foi
uma das profissionais a escrever o documento, não tive autorização para utilizar o arquivo
digital e anexá-lo neste relatório, mas apenas proceder a leitura e a análise.
De acordo com o documento, o objetivo do PROALFA era possibilitar a construção de
bases para aquisição dos primeiros conhecimentos acerca do letramento e da alfabetização,
garantindo, assim, o direito das crianças de 02 a 05 anos o acesso ao mundo letrado, por meio
da literatura e de um ambiente pedagógico alfabetizador.
O Programa estava estruturado em 04 metas:


Inserir todas as crianças matriculadas nas turmas de Educação Infantil no

processo inicial de letramento e alfabetização, visando facilitar o processo de aprendizagens
escolares posteriores.


Promover ciclo de formação continuada para todos/as os/as docentes que atuam

nas turmas integrantes do PROALFA VERA CRUZ.


Promover uma aproximação e parceria entre comUnidade Escolar e famílias, a

fim de potencializar as ações de incentivo à leitura na Educação Infantil;


Distribuição de recursos didáticos para crianças e docentes envolvidos/as no

programa.
Para cada meta do Programa, estavam previstas estratégias para implementação,
acompanhamento e monitoramento das ações. Analisando as metas, percebemos que, se ainda
estivesse em execução, o Programa também estaria adequado às determinações da Lei
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13.696/18, na qual se aponta a importância do reconhecimento da leitura e da escrita como um
direito de todos, por meio de políticas públicas de estímulo à leitura.
As metas dialogariam, ainda, com a estratégia 13.3 do PME Vera Cruz, em que se fala
sobre o compromisso com a expansão da composição de acervos de obras didáticas,
paradidáticas e de literatura, entre outros tipos de suporte de leitura, com fins de proporcionar
a construção de conhecimento e valorização da cultura por meio do acesso a bens culturais.
No que diz respeito ao arcabouço teórico, o Programa estava alicerçado em ideias de
estudiosos como Ana Teberosky, Magda Soares, Emília Ferreiro, Adriane Kiperman, além
dos regramentos legais que norteavam a Educação Infantil.
Estava no Programa o entendimento de que o contato da criança, desde cedo, com as
mais diferentes ações envolvendo a leitura e a escrita colabora para o desenvolvimento de
habilidades indispensáveis para a comunicação e contato social. Por meio dessas habilidades,
é possível a interferência das crianças no mundo em que vivem, explorando as inúmeras
possibilidades de expressar o que pensam, sentem e suas leituras e compreensões de mundo.
Em sua proposta, o PROALFA pretendia promover o desenvolvimento de todas as
turmas da Educação Infantil através do processo inicial da oralidade, da leitura e da escrita,
interagindo e brincando, procurando assistir também, através de formação continuada, os
docentes e coordenadores. As ações desenvolvidas promoviam planejamento, controle e
avaliação de todas as atividades envolvidas no Programa.
Ao considerar essas dimensões da proposta, percebi que, caso estivesse em atividade,
o PROALFA estaria em total consonância com a estratégia 2.16 do PME de Vera Cruz, o qual
pontua sobre o compromisso para a viabilização de projetos que visem fortalecer o processo
de construção do conhecimento dos educandos.
O Programa tinha como meta atender a 1.780 crianças inseridas em 96 turmas de
Educação

Infantil,

da

Rede

Municipal

de

Educação

de

Vera

Cruz,

e

92

docentes/coordenadores que participavam dos processos formativos para desenvolvimento do
PROALFA.
A metodologia do Programa era estruturada com formações mensais para docentes e
coordenadores/as pedagógicos/as das unidades escolares, onde eram trabalhadas temáticas
relacionadas com a prática pedagógica, utilização dos recursos didáticos e o acompanhamento
das turmas inseridas no programa.
Ao tomar a legislação nacional também para análise, observei que a proposta do
PROALFA dialogava com os desdobramentos apontados pelos cadernos do PNLL, no que diz
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respeito ao eixo fomento à leitura e à formação de mediadores. Esse eixo se propõe, entre
outras coisas, a criação de programas com foco na capacitação de educadores que possam se
constituir em mediadores de leitura, e também a construção de diagnósticos e formas de
acompanhamento da situação da leitura, dos hábitos de leitura e das experiências no âmbito da
leitura.
O monitoramento das ações ocorria em três dimensões: 1) acompanhamento dos/das
docentes na escola pela coordenadora geral do programa; 2) nos encontros mensais com
coordenadores escolares e 3) na leitura de relatórios enviados mensalmente pelas escolas para
a Secretaria de Educação.
Ao longo do processo também eram realizadas visitas técnicas às escolas pela
coordenação do Programa, conjuntamente com a coordenação local, para acompanhamento
das atividades propostas, preenchendo a ficha de acampamento individual por turma e
relatório das observações feitas.
Percebemos que essas estratégias dialogariam com um dos objetivos da Lei n.
1.3696/18, caso o Programa ainda estivesse em execução, tendo em vista que essa Lei
preconiza, entre outras coisas, o fomento à produção de conhecimento e de estatísticas como
instrumentos de avaliação e qualificação das políticas públicas no âmbito da leitura.
O material didático e paradidático utilizado pelo Programa era de uma parceria entre a
Secretaria de Educação e uma editora sediada no Ceará, que tinha experiência em relação a
programas e projetos de alfabetização e letramento.
As formações ocorridas ao longo de 2013 tiveram os seguintes temas: a importância
do ambiente pedagógico no processo de aprendizagem na Educação Infantil; a importância da
Literatura Infantil no processo de desenvolvimento da criança (utilizando os livros de
literatura infantil aplicada ao Programa); fases do desenvolvimento da infância; alfabetização
e letramento: teorias que embasam a prática pedagógica aplicada ao PROALFA; linguagem
oral, leitura e escrita na Educação Infantil; matemática na Educação Infantil. Com a assunção
da gestão iniciada em 2015, o PROALFA foi desativado.

4.3 AS UNIDADES ESCOLARES E SUAS BIBLIOTECAS
Nas linhas que se seguem, apresento a sistematização das informações relacionadas às
unidades escolares e suas bibliotecas. Essas informações foram acessadas a partir dos diálogos
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estabelecidos com a equipe de gestão e/ou funcionários, quando das visitas exploratórias. As
informações mais específicas estão organizadas em forma de tabela para facilitar a leitura.

4.3.1 Escola Almiro Antunes de Brito
A referida escola está localizada na localidade de Juerana. O retorno à Unidade
Escolar foi realizado no dia 03 de maio de 2017. De acordo com o gestor, o nome Juerana
teve origem por causa de uma árvore com este mesmo nome. Segundo o Decreto Municipal
de 08/10/84, seu antigo nome era Escola Municipal Senhor do Bomfim, mas atualmente se
chama Escola Municipal Almiro Antunes de Brito, em homenagem ao primeiro prefeito do
município.
A Unidade Escolar tem estudantes distribuídos na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental. A formação de turmas de Educação Infantil inclui grupos de creche com
estudantes da faixa etária de zero até três anos de idade. A pré-escola diz respeito às turmas
com estudantes com idade de quatro a cinco anos, já o ensino fundamental é organizado com
a formação de turmas de 1º ao 5º ano.
De acordo com as informações obtidas com a equipe escolar, a comunidade é
participativa e tem boa relação com o diretor.
A sala em que funciona a biblioteca também recebe as atividades de leitura do
Programa Mais Educação. A biblioteca não desenvolve nenhum projeto relacionado à leitura,
mas os professores fazem atividades no canto da leitura disposto em suas salas de aula.
Segundo informado, quando os alunos querem ir para a biblioteca, os professores que
encaminham. Em relação à obra mais requisitada do acervo não souberam informar, tendo em
vista que não há quem faça este controle.

Quadro 1: Caracterização da Escola Almiro Antunes de Brito
Endereço: Rua da Igreja, s/n, localidade Juerana.
Total de estudantes matriculados: 147
Nota do IDEB em 2015: 4,1

Modalidade de Ensino

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Creche e Pré-escola

(1º ao 5º ano)
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Turno de funcionamento

Matutino/ Vespertino

Matutino/ Vespertino

Estudantes matriculados
por turno de
funcionamento

Matutino: 04/05 anos

Matutino: 1º/2º ano

(01 turma multisseriadas)

(01 turma multisseriadas)

Vespertino: 03/04 anos

Matutino: 3º ano

(01 turma multisseriadas)

(01 turma regular)
Vespertino: 4º ano
(01 turma regular)
Vespertino: 4º/5º
(01 turma multisseriadas)

Gestão

01 diretor geral com formação em nível superior
Não há vice-diretor
02 coordenadores pedagógicos

Grupo docente

01 professora com formação nível superior
03 professoras com formação em Magistério
02 atendentes com formação em nível médio:
01 para aluno especial

Grupo de apoio

01 para Educação Infantil
01 merendeira com formação em nível médio
01 porteiro com formação em nível médio
01 porteiro com formação nível ensino fundamental Anos Iniciais completos
02 serventes com formação em nível médio
01 servente com formação nível ensino fundamental Anos Iniciais completos
03 salas de aula
01 cozinha
01 secretaria

67

Estrutura física

01 sala de informática sem uso
03 banheiros
01 biblioteca
Espaço com duas salas, perfazendo um total de
72m². Possuem 05 mesas, 20 cadeiras, 05
prateleiras, 01 ventilador de parede, 07 estantes,
05 prateleiras, 01 aparelho DVD.

Estrutura da biblioteca
Em média de 12 a 20 estudantes visitam a
biblioteca por dia.
O acervo tem 01 mapa do Brasil, 01 mapa da
Bahia, 01 livro de Jorge Amado, Capitães de
Areia, da editora Record, 1996, livros didáticos,
paradidáticos,
revistas
em
quadrinhos,
enciclopédia Monteiro Lobato, algumas coleções
de livros de Monteiro Lobato e dicionários
Aurélio.

Fonte: Produzido pela pesquisadora com informações obtidas nas visitas.

Figura 3: Biblioteca da Escola Almiro Antunes
Figura 3: Biblioteca da Escola Almiro Antunes

Fonte: A autora (2016)
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Figura 4: Biblioteca da Escola Almiro Antunes

Fonte: A autora (2016)

4.3.2 Colégio Municipal de Vera Cruz – CMVC

O retorno à Unidade Escolar foi realizado no dia 03 de maio de 2017. Nesta visita,
foram obtidos alguns documentos sobre a criação da escola, para leitura própria, com a equipe
de gestão. Nesses documentos, há o registro de que a Prefeitura Municipal de Vera Cruz,
através da Lei Municipal n. 90, de 08/05/1985, doou uma área para a construção de uma
escola composta por dois blocos, na localidade de Tairu, chamada à época de Centro
Educacional Cenecista Dr. Aginoel Aquilino dos Santos. Com a Lei n. 307/91, publicada em
03 de julho de 1991, houve alteração do nome da Unidade Escolar para Colégio Municipal de
Vera Cruz - CMVC.
Tairu foi o nome dado ao distrito5por possuir muitas árvores de uma planta chamada
ariú. A maioria da comunidade vive da pesca. Em Tairu, existe um povoado localizado na

5

Conforme a lei municipal do Art. 1º de nº 944/2017, os povoados de Aratuba, Baiacu, Barra do Gil, Barra
Grande, Conceição, Gamboa, Gameleira, Tairu, Ilhota e Mar Grande passaram a ser identificados como distritos
com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do município.
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região de Matange, onde residem alguns moradores. (Informação dada por um professor da
Unidade Escolar).

Figura 05: Fruta da árvore Ariú

Fonte: Site Dicas de Mel

De acordo com informação obtida com a equipe gestora, a comunidade tem uma
relação pouco participativa no cotidiano da escola, apesar do esforço da gestão. No que diz
respeito à biblioteca, a coordenadora pedagógica me informou que tanto a escola, quanto a
biblioteca não desenvolvem nenhum projeto relacionado à leitura.
Embora identificada pela Secretaria de Educação como biblioteca, o espaço é
considerado pelo gestor da Unidade Escolar como uma sala de estudo. Ele justifica essa visão
pelo fato do espaço não dispor de uma estrutura de biblioteca, não possuir as obras
catalogadas e não ter uma bibliotecária. O local dispõe de uma funcionária que possui ensino
médio e tem como função tomar conta do ambiente, auxiliando e organizando os livros.
Quando os alunos requerem algo, a funcionária costuma interrogar o porquê da
escolha deste determinado livro. Em diálogo com a funcionária, ela comentou que um dos
livros mais requisitados atualmente pelos jovens é a obra “O Abraço,” de Lígia Bojunga,
publicado pela Editora Casa, no ano de 2010.
Em relação ao uso da biblioteca pela comunidade, a funcionária relatou que as pessoas
visitam a biblioteca esporadicamente, o que indica, para ela, que não há muito hábito de
leitura no distrito.
QUADRO 2: Caracterização do Colégio Municipal de Vera Cruz – CMVC
Endereço: Estrada de Cacha Prego, número 472, distrito de Tairu
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Total de estudantes matriculados: 725
Nota do IDEB em 2015 –3,8
Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Anos Finais

Anos Finais

Anos Iniciais

6º ao 9ºano

6º ao 9ºano

Turmas

Modalidade de Ensino
03 turmas do 6º ano
regular.

01 turma do 6º ano
regular

Multisseriadas
1º ao 5º ano

03 turmas do 7º ano
regular

01 turma de EJA
6º/7º

01 turma do 8º/9º ano
regular.

02 turmas de 7º ano.

01 turma de 8º/9º de
EJA.
02 turmas de 9º ano
regular.

Turno de funcionamento

Matutino

Estudantes matriculados por
turno de funcionamento

344

01 turma de 8º
regular.

(01 turma)
Ensino Fundamental
Anos Finais– Educação
de Jovens e Adultos
(EJA - 04 turmas).

02 turmas de
Educação de Jovens e
Adultos (EJA - 8º/9º).
01 turma de 9º ano
regular.
Vespertino
238

Noturno
30 (Multisseriadas)
113 (EJA)

01 diretor geral
Gestão

01 vice-diretor
02 coordenadoras pedagógicas com formação em nível superior.

Grupo docente

30 professores com formação em nível superior.
05 merendeiras com formação em nível médio.

Grupo de apoio

03 vigilantes com formação em nível médio.
02 porteiros formação em nível médio.
06 auxiliares administrativos com formação nível médio.
01 auxiliar administrativo com formação em nível superior.
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06 profissionais de serviços gerais com formação nível médio e 01
servidor com formação nível fundamental.
12 salas de aula
01 telecentro de informática
01 secretaria
Estrutura física

01 biblioteca
04 banheiros
01 horta
01 quadra
01 auditório com capacidade para 120 pessoas
A sala perfaz um total de 48m², com seis mesas com capacidade para
cinco pessoas, 10 estantes de madeira e 02 armários.
Em média, diariamente, visitam a biblioteca 25 estudantes por dia.

Acervo da biblioteca é composto por enciclopédias Barsa Universal,
Caldas Aulete, dicionários Aurélio, dicionário Houaiss escolar,
dicionários Michaelis, livros didáticos, revistas, livros do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), livros de História Geral,
Estrutura da biblioteca
livros de literatura de Monteiro Lobato, diversos trabalhos acadêmicos
produzidos pelos estudantes do polo da UNEB – PARFOR (Plataforma
Freire) que funciona em sala cedida pela escola, livros científicos do
curso de Pedagogia do polo da UNEB – Plataforma Freire (PARFOR),
vídeos educativos em formato DVD, jogos de xadrez, dama, material
dourado (instrumento vinculado à proposta pedagógica de Maria
Montessori), 01 atlas, 01 esqueleto humano para aula de Ciências.
Fonte: Produzido pela pesquisadora com informações obtidas nas visitas.
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Figura 06: Biblioteca do Colégio Municipal de Vera Cruz

Fonte: A autora (2016)

Figura 07: Biblioteca do Colégio Municipal de Vera Cruz

Fonte: A autora (2016)
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Figura 08: Biblioteca do Colégio Municipal de Vera Cruz

Fonte: A autora (2016)

4.3.3 Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica de Souza Santos
O retorno à Unidade Escolar foi realizado no dia 03 de maio de 2017. O Colégio foi
fundado em 30 de junho de 2000 e a origem do seu nome é uma homenagem a uma
professora da localidade de Matarandiba, por ela ter servido ao município com bastante
afinco.
A biblioteca dispõe de duas funcionárias com formação em nível médio. Segundo a
informação obtida com a coordenadora pedagógica e com as funcionárias da biblioteca, a
frequência de visitas por dia é, em média, de vinte alunos. Os procedimentos de acesso aos
livros são escolha do livro pelo estudante e a realização de registro por meio de protocolo,
pela funcionária.
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QUADRO 3: Caracterização do Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica de Souza
Santos
Endereço: Rodovia BA – 001, Km 08, distrito Barra do Gil.
Total de estudantes matriculados: 904
Nota do IDEB em 2015 –3,2
Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Educação de Jovens e
Adultos - EJA

6º ao 9º ano

6º ao 9º ano

Matutino

Vespertino

Noturno

345

318

241

06 turmas – 6º ano

03 turmas – 6º ano

03 turmas de aceleração
- 6º e 7º anos

06 turmas – 7º ano

03 turmas – 7º ano

02 turmas de aceleração
- 8º e 9º anos

02 turmas – 8º ano

03 turmas – 8º ano

02 turmas – 9º ano

01 turma – 9º ano

Modalidade de Ensino
Turno de funcionamento
Estudantes matriculados por
turno de funcionamento

Quantidade de turmas

01 turma de EJA
1º ao 5º ano

01 diretor geral nível superior
02 vice-diretores com nível superior
Gestão
02 coordenadores pedagógicos com nível superior
Grupo docente

27 professores com nível superior

Grupo de apoio

06 merendeiras: 04 com formação em nível ensino médio e 02 com
formação em nível ensino fundamental anos finais.
02 vigilantes: 01 com formação em nível ensino médio e 01 cursando
nível superior.
03 porteiros: 02 com formação em nível ensino médio e 01 com nível
superior incompleto
06 serventes: 05 com formação em nível fundamental anos iniciais e 01
com formação em nível médio.
02 funcionários de apoio que atuam na biblioteca com formação em nível
médio.
12 salas de aula.
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01 infocentro em reforma.
01 sala de professores.
01 sala de Serviço de Orientação Educacional – SOE.
08 banheiros
Estrutura física

01 horta
01 quadra de esporte
01 secretaria
01 sala de direção
01 sala de vice direção
01 depósito
01 refeitório
01 cozinha
01 sala de rádio
01 sala temática para disciplina de matemática
01 sala de música
01 auditório
01 laboratório de Ciências em fase de implantação
01 sala do grêmio estudantil
01 biblioteca
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A biblioteca é dividida em dois cômodos: um setor de protocolo e outro
6

para realização de atividades, perfazendo um total de... m² . Sua estrutura
dispõe de 01 mesa grande com capacidade para dez pessoas, 25 cadeiras
avulsas, 14 estantes, 01 balcão, 01 TV Led de 20 polegadas, 02 armários,
01 deck para TV, 01 mesa interna para atendente e 01 ventilador de
parede.
Estrutura da biblioteca

Diariamente, visitam a biblioteca 20 estudantes.
No acervo da biblioteca, existe a Enciclopédia Coleção Completa
Maravilhas do Conto Universal Italiano, a Enciclopédia Mirador
Internacional Completa (1980), Enciclopédia Delta Junior e Juvenil
(1979), Enciclopédia Editora Rideel (1979), Coleção Biblioteca De
Auxílio ao Sistema Educacional (2003), dicionários, livros didáticos,
livros paradidáticos de variados gêneros textuais, livros de teatro, livros
de Carlos Drummond de Andrade, coleção de livros de Jorge Amado pela
Martins Editora,1973, livros de poemas, livros de poesias de Roseana
Muray, livros de Josué de Castro, 01 atlas, 01 globo terrestre, 01 mapa da
Bahia e 01 mapa do Brasil.

Fonte: Produzido pela pesquisadora com informações obtidas nas visitas.

Figura 9: Biblioteca do Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos

Fonte: A autora (2016)
6

As escolas em que não apresento a metragem das salas referem-se ao fato da informação ainda não ter sido
disponibilizada pela equipe de gestão.
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Figura 10: Biblioteca do Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos

Fonte: A autora (2016)

Figura 11: Biblioteca do Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos

Fonte: A autora (2016)
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Figura 12: Biblioteca do Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos

Fonte: A autora (2016)

4.5.4 Colégio Municipal Geralda Maria da Conceição

A Unidade Escolar está localizada em Gameleira, e foi visitada pela primeira vez no
dia 16 de maio de 2017. Nesta visita, porém, não foi possível acessar todas as informações
necessárias, sendo realizadas outras visitas. A segunda visita aconteceu no dia 05 de junho de
2017 e a terceira no dia 05 de julho de 2017.
Segundo o gestor, a origem do nome da localidade se deu pela existência de muitas
árvores do mesmo nome (Gameleira), também conhecidas como urucu louco, na língua nagô,
e era um local onde os devotos do Candomblé utilizavam às gamelas feitas das árvores, pelos
moradores, para colocar as comidas dos orixás, em oferendas às entidades.
Além das gamelas, a árvore era utilizada como matéria-prima na manufatura de
tamancos. A localidade surgiu a partir de uma fazenda que pertencia a uma família belga, e
nela trabalhavam pessoas do povoado. As mulheres trabalhavam quebrando coquinhos,
usados na fabricação de óleo e os homens tiravam dendê, usado na fabricação de azeite.
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De acordo com a vice-diretora, o nome da escola teve sua origem em homenagem a
uma senhora chamada Geralda Maria que era parteira e que fez o parto da maioria das pessoas
da localidade. Todos a conheciam e a chamavam de mãe Geralda Maria, inclusive na primeira
placa de inauguração da Unidade Escolar há referência a essa informação.

Figura 13: Placa de inauguração do Colégio Geralda Maria da Conceição em 1995

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora

A escola atende ao ensino fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e à EJA. Conforme
informação da equipe escolar, os estudantes matriculados no noturno, no segmento EJA,
pertencem à Unidade Escolar, mas, por motivo de segurança — a escola está localizada em
uma área deserta e pouco acessível para as pessoas no período da noite — frequentam as aulas
nas salas da Escola Raimundo Afonso Borges.
Em 05 de junho de 2017, retornei à escola em uma segunda visita, com o objetivo de
dar continuidade à caracterização, porém o gestor não se encontrava. Requeri algumas
informações a respeito do histórico da Unidade Escolar e do Projeto Político-Pedagógico.
Com uma funcionária, obtive informações em relação à estrutura escolar.
No dia 05 de julho de 2017, visitei novamente a escola, onde pude complementar as
informações referentes à Unidade Escolar e à biblioteca.
De acordo com as informações obtidas, não existe nenhum projeto relacionado à
leitura vinculado à biblioteca. A sala destinada à biblioteca é ampla, não tem bibliotecária, e é
visitada, por turma, ao menos uma vez por semana.
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QUADRO 4: Caracterização do Colégio Municipal Geralda Maria da Conceição
Endereço: Rua dos Dendezeiros, número 221, distrito Gameleira.
Total de estudantes matriculados: 215
Nota do IDEB em 2015 – 3,6
Ensino Fundamental Anos Finais

Educação de Jovens e
Adultos

Modalidade de Ensino

6º ao 9º ano
5º/6º e 8º/ 9º anos

Turno de funcionamento

Matutino e vespertino: turno integral

Noturno

Estudantes matriculados por
turno de funcionamento

145
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02 turmas de 6º ano

EJA I 5º/6º anos

01 turma de 7º ano
Quantidade de turmas

01 turma de 8º ano

EJA II 8º/ 9º anos

01 turma de 9º ano
01 diretor geral com formação em nível superior
Gestão

01 vice-diretor com formação em nível superior
01 coordenador pedagógico com formação em nível superior

Grupo docente

18 professores: 10 efetivos e 08 contratados com formação em nível
superior
02 merendeiras (01 efetiva e 01 contratada)
02 vigilantes efetivos com formação em ensino fundamental anos finais.

Grupo de apoio

02 porteiros efetivos com formação em nível médio.
02 serventes com formação em ensino fundamental anos finais.
01 secretária com formação em nível técnico
01 auxiliar administrativo com formação em nível técnico
03 auxiliares de limpeza (02 efetivos e 01 contratado) com formação em
ensino fundamental anos finais.
07 salas de aula
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01 secretaria
01 sala de música
Estrutura física

01 diretoria
01 sala de professores
02 banheiros
01 biblioteca
Perfazendo um total de 8m², a sala possui armários e ar
condicionado.
Frequenta a biblioteca um grupo com 20 estudantes por
semana.

Estrutura da biblioteca

Funciona também como cineclube, videoteca com vídeo texto,
laboratório de arte e ciência (atualmente em reforma)

Acervo composto de livros didáticos e paradidáticos de
diferentes gêneros textuais, vídeos em formato DVD da TV
Escola, coleção de livros de inglês, coleção de livros de
ciências.
Fonte: Produzido pela pesquisadora com informações obtidas nas visitas.

Figura 14: Biblioteca do Colégio Geralda Maria da Conceição

Fonte: A autora (2016)
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Figura 15: Biblioteca do Colégio Geralda Maria da Conceição

Fonte: A autora (2016)

Figura 16: Biblioteca do Colégio Geralda Maria da Conceição

Fonte: A autora (2016)
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Figura 17: Biblioteca do Colégio Geralda Maria da Conceição

Fonte: A autora (2016)

4.4

O IDEB E OS ÍNDICES DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA DO MUNICÍPIO DE
VERA CRUZ
Analisando os dados dos resultados da Prova Brasil, identifiquei algumas informações

referentes à proficiência em leitura e ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) das unidades escolares visitadas.
A Prova Brasil é uma avaliação com o objetivo de analisar a qualidade do ensino e do
aprendizado, realizado ao longo da trajetória escolar do aluno, nas competências de leitura e
de conhecimentos matemáticos. Nesta exposição, detive-me às competências de leitura por ter
mais relação com o presente estudo.
A Escola Almiro Antunes de Brito possui a nota no IDEB calculada em 4.1, no ano de
2015. Dos 22 estudantes matriculados nas turmas de 5º ano, 16 realizaram a Prova Brasil,
contemplando um índice de 73% de participação. No ano de 2017, a escola não foi avaliada.
De acordo com o cálculo global de proficiência realizado pelo sistema de avaliação do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação e
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Documentos (INEP), onze estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e
interpretação de texto caracterizado como conhecimento básico, o que demonstra, de acordo
com a escala de aprendizado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que os/as
estudantes apresentam pouco aprendizado.
Por sua vez, dez estudantes apresentaram nível proficiente de leitura e interpretação de
texto caracterizado como o aprendizado esperado, o que demonstra, de acordo com a escala
de aprendizado do SAEB, que os estudantes se encontram preparados para continuar os
estudos.
Um estudante apresentou o nível de proficiência de leitura e interpretação de texto
caracterizado como avançado, o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado do
SAEB, que o estudante possui aprendizado além da expectativa. Por atender ao Fundamental Anos Iniciais, a Unidade Escolar não registra índice relacionado ao 9º ano.
O Colégio Dáulia Angélica de Souza Santos possui a nota no IDEB calculada em 3,2,
no ano de 2015. De 78 estudantes matriculados nas turmas de 9º ano, 59 realizaram a Prova
Brasil, registrando um índice de 76% de taxa de participação. No ano de 2017, a escola não
foi avaliada.
De acordo com o cálculo global de proficiência realizado pelo sistema de avaliação, 14
estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e interpretação de texto caracterizado
como insuficiente, o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado do SAEB, que
os/as estudantes apresentam pouquíssimo aprendizado.
Por sua vez, 45 estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e interpretação
de texto caracterizado como básico o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado
do SAEB, que os/as estudantes apresentam pouco aprendizado.
Entretanto, quinze estudantes apresentaram nível proficiente de leitura e interpretação
de texto caracterizado como o aprendizado esperado, o que demonstra, de acordo com a
escala de aprendizado do SAEB, que os estudantes se encontram preparados para continuar os
estudos.
Por fim, 05 cinco estudantes apresentaram o nível de proficiência de leitura e
interpretação de texto caracterizado como avançado, o que demonstra, de acordo com a escala
de aprendizado do SAEB, que os estudantes possuem aprendizado além da expectativa. Por
atender ao Fundamental - Anos Finais, a Unidade Escolar não registra índice relacionado ao
5º ano.
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O Colégio Municipal de Vera Cruz possui a nota no IDEB calculada em 3,8 no ano de
2015. Dos 73 estudantes matriculados nas turmas de 9º ano, 64 realizaram a Prova Brasil,
registrando um índice de 83% de taxa de participação.
De acordo com o cálculo global de proficiência realizado pelo sistema de avaliação, 13
estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e interpretação de texto caracterizado
como insuficiente, o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado do SAEB, que
os/as estudantes apresentam pouquíssimo aprendizado.
Por sua vez, 36 estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e interpretação
de texto caracterizado como básico, o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado
do SAEB, que os/as estudantes apresentam pouco aprendizado.
Por outro lado, 21 estudantes apresentaram nível proficiente de leitura e interpretação
de texto caracterizado como o aprendizado esperado, o que demonstra, de acordo com a
escala de aprendizado do SAEB, que os estudantes se encontram preparados para continuar os
estudos.
Por fim, três estudantes apresentaram o nível de proficiência de leitura e interpretação
de texto caracterizado como avançado, o que demonstra, de acordo com a escala de
aprendizado do SAEB, que os estudantes possuem aprendizado além da expectativa. Por
atender ao Fundamental - Anos Finais a Unidade Escolar não registra índice relacionado ao 5º
ano.
No ano de 2017, a escola alcançou a nota de 4,2 no IDEB, apresentando um
crescimento e alcançando a meta projetada. A média de proficiência em língua portuguesa
alcançou o nível três, com média em 250,98. Este nível registra, a partir da escala do SAEB,
que vai até o nível 9, quais as capacidades alcançadas pelos alunos avaliados. As
características do nível 3 podem ser verificadas na figura abaixo:
Figura 18: Escala de Proficiência em Língua Portuguesa – Nível 3

Fonte: INEP
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O Colégio Geralda Maria da Conceição possui a nota no IDEB calculada em 3,6 no
ano de 2015. De 21 estudantes matriculados nas turmas de 9º ano, 18 realizaram a Prova
Brasil, registrando um índice de 86% de taxa de participação.
De acordo com o cálculo global de proficiência realizado pelo sistema de avaliação,
quatro estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e de interpretação de texto
caracterizado como insuficiente, o que demonstra, de acordo com a escala de aprendizado do
SAEB, que os/as estudantes apresentam pouquíssimo aprendizado.
Por sua vez, quinze estudantes apresentaram nível de proficiência de leitura e
interpretação de texto caracterizado como básico, o que demonstra, de acordo com a escala de
aprendizado do SAEB, que os/as estudantes apresentam pouco aprendizado.
Entretanto, dois estudantes apresentaram nível proficiente de leitura e interpretação de
texto caracterizado como o aprendizado esperado, o que demonstra, de acordo com a escala
de aprendizado do SAEB, que os estudantes se encontram preparados para continuar os
estudos.
Por fim, nenhum estudante alcançou o nível de proficiência de leitura e interpretação
de texto caracterizado como avançado, o que demonstra, de acordo com a escala de
aprendizado do SAEB, que o estudante possui aprendizado além da expectativa. Por atender
ao Ensino Fundamental - Anos Finais a Unidade Escolar não registrou índice relacionado ao
5º ano.
No ano de 2017, a escola alcançou a nota de 3,0 no IDEB, apresentando uma queda
em relação à avaliação anterior e não alcançando a meta projetada. A média de proficiência
em língua portuguesa alcançou o nível um, com média de 207,25. Este nível registra, a partir
da escala do SAEB que vai até o nível 9, quais as capacidades alcançadas pelos alunos
avaliados. As características do nível 1 podem ser verificadas na figura abaixo:
Figura 19: Escala de Proficiência em Língua Portuguesa – Nível 1

Fonte: INEP
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4.5 LEITURA NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ E AS ESCALAS DE APRENDIZADO
DO SAEB
O conhecimento alcançado pelos estudantes e a atribuição dos níveis de proficiência
(insuficiente, básico, avançado ou além da expectativa), é considerado em relação à escala de
aprendizado do SAEB.
Nessas escalas estão apresentados os descritores entendidos como adequado ou não
em relação ao aprendizado, tomando por base o número de questões certas e erradas e as
habilidades e competências previstas em cada disciplina.
Na análise geral apresentada pela Prova Brasil, 50% dos estudantes aprenderam o
adequado, no que diz respeito à leitura e interpretação de texto na Escola Almiro Antunes;
26% aprenderam o adequado, no que diz respeito à leitura e interpretação de texto no Colégio
Dáulia Angélica; 32% dos estudantes aprenderam o adequado, no que diz respeito à leitura e à
interpretação de texto no Colégio Municipal de Vera Cruz; e apenas 11% de estudantes
aprenderam o adequado no que diz respeito à leitura e interpretação de texto, no Colégio
Geralda Maria.
Tais dados chamam à atenção na medida em que se percebe que é consideravelmente
alto o número de estudantes que não alcançaram o nível esperado no que diz respeito às
competências leitoras, elemento que, em minha compreensão, impacta diretamente em seu
processo de aprendizado e em sua relação com a leitura.
Outro aspecto que chama a atenção é o Colégio Geralda Maria da Conceição que,
além de não alcançar a meta projetada para a avaliação, ainda apresentou queda em relação à
avaliação anterior, o que é motivo de preocupação e alerta quanto à necessidade de
fortalecimento das práticas de leitura no cotidiano escolar.

4.6 O QUE OS DADOS NOS ACENAM?
Como se pode verificar, há uma diferença muito grande entre o que está posto nos
regramentos legais nacional e municipal, enquanto expressão de direitos, obrigações,
necessidades, compromissos e o que pode ser encontrado nas unidades escolares, enquanto
realidade vivida e praticada.
Obviamente, algumas informações podem, em estudos futuros, ser um pouco mais
aprofundadas no que diz respeito, especialmente, aos recursos, aos programas e à efetivação
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do PME, por exemplo. Mas, em termos a existência de apenas quatro instituições com
espaços físicos intitulados bibliotecas ou salas de leituras, em uma rede com mais de quarenta
unidades escolares, já nos aponta um cenário não tão próximo do que é direito da população e
do que é necessário para garantir uma educação de qualidade.
Hartmann (2009) sustenta que o papel da escola deve ser o de incentivadora do ato de
leitura, pois além de formar o leitor, a escola deve sempre trabalhar com a leitura para
aquisição do conhecimento porque, em nossa sociedade letrada, ele, de forma predominante, é
perpassado através da escrita. O ensino deve estar focado sempre na criação e na crítica da
realidade, pautando os processos de ensino-aprendizagem sempre na leitura.
A autora reconhece, ainda, que é preciso que as pessoas sejam convidadas, seduzidas a
permanecerem em contato com a leitura. É necessário que surja a necessidade da leitura,
contato ao acaso e frequente com os livros.
Hartmann (2009) defende a necessidade de a escola valorizar as experiências de vida
dos estudantes no processo de envolvimento com a leitura, a fim de que eles se sintam
efetivamente seduzidos e convidados a aprofundar seus conhecimentos nessa dimensão da
vida social e escolar. A autora argumenta ainda que

A escola deve valorizar a leitura, elegendo-a como atividade fundamental que
possibilita a formação integral do aluno, dando acesso aos alunos a diversos tipos de
materiais de leitura, como revistas, fotonovelas, história em quadrinhos, etc. Assim
os alunos se motivariam a ler, demonstrando mais interesses do que encontram na
leitura de livros didáticos apenas. (HARTMANN, 2009, p.27)

É nesse contexto de produção e valorização das experiências e de construção de uma
ação educativa eficiente, que a gestão escolar tem a sua importância. Para Luck (2009, p. 06),

Compete à gestão escolar estabelecer o direcionamento e a mobilização capazes de
sustentar e dinamizar a cultura das escolas, de modo que sejam orientadas para
resultados, isto é, um modo de ser e de fazer caracterizado por ações conjuntas,
associadas e articuladas.

Hartmann (2009) pondera que, se o gestor pretende inserir sua escola no processo
democrático, deve estimular a leitura nas séries iniciais até o final das atividades escolares dos
educandos, partindo, em primeiro lugar, de uma metodologia de ensino da leitura que fomente
no educando o prazer de ler, desenvolvendo o senso crítico diante do que foi lido,
relacionando-o com a realidade.
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Todavia, o que pode ser observado a partir da leitura dos dados coletados sobre as
unidades escolares, das fotos apresentadas e da análise dos regramentos legais, mesmo as
quatro instituições que dispõem de espaços físicos intitulados bibliotecas, estão longe de
apresentar o que preconiza a legislação, seja pela ausência de acervo adequado, seja pela
ausência de estrutura física adequada, seja pela ausência de programas e projetos que tornem a
biblioteca um espaço vivo e produtor de conhecimento, ou mesmo pela ausência de
profissional qualificado e com formação adequada para atuar no espaço.
De acordo com o manifesto da IFLA/UNESCO (2000, p.01):

A biblioteca escolar promove serviços de apoio à aprendizagem e livros aos
membros da comUnidade Escolar, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem
pensadores críticos e efetivos usuários da informação, em todos os formatos e meios.
As bibliotecas escolares ligam-se às mais extensas redes de bibliotecas e de
informação.

Portanto, é importante que a gestão articule em prol da leitura ações entre professores
e biblioteca escolar, a fim de favorecer o desenvolvimento de ações mais qualificadas. Os
dados acenam também para a importância de que a gestão municipal assuma postura ativa
para a implementação de seu próprio PME. Embora não cite diretamente as bibliotecas
escolares e a leitura, o PME de Vera Cruz apresenta várias estratégias que se relacionam
diretamente a esses elementos e, consequentemente, a garantia de uma educação de qualidade.
Devemos ter em conta ainda que, conforme sinaliza o IFLA/UNESCO (2000), a
biblioteca escolar é essencial a qualquer tipo de estratégia de longo prazo, no que diz respeito
às competências da leitura e da escrita, à educação, à informação e ao desenvolvimento
econômico, social e cultural.
No caso específico do município em que este estudo se desenvolveu, cabe um alerta a
mais quanto à importância da leitura e da ação de um trabalho consistente da gestão
educacional, que são os indicadores de desempenho no âmbito da leitura e da escrita. Os
indicadores do município na área da linguagem, e principalmente das escolas sujeitas ao
estudo, demonstram grande deficiência na aprendizagem dos estudantes, estando com índices
muito alto de pouca aprendizagem. Mesmo entendendo que os índices de desempenho não
possam dar conta de toda complexidade que envolve o processo de ensino e aprendizagem,
eles são sinais de alerta para o fato de que se precisa melhorar a execução das políticas
públicas em educação.
Para Luck (2009, p. 62), os indicadores de desempenho da escola servem tanto para
apontar sucessos, como para expor dificuldades, limitações e indicar situações que necessitam
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de mais cuidado e atenção. Os indicadores de desempenho em leitura do município
demonstram a necessidade de intervenções que tenham como foco a ampliação do
aprendizado em relação à leitura.
Para tanto, é preciso a articulação de uma ação integrada entre gestão escolar e gestão
municipal, a fim de empreender projetos e ações que envolvam todos os sujeitos participantes
do processo educativo e todos os instrumentos disponíveis para tal questão, dentro do
ambiente escolar, entre esses a biblioteca escolar.
As diretrizes da IFLA/UNESCO para a biblioteca escolar (2005) afirmam que a
biblioteca escolar precisa ser gerenciada dentro de um quadro de políticas claramente
estruturado. Ele deve ser definido em função das políticas existentes em nível superior e das
necessidades da escola.
Tal política deve refletir, também, a filosofia, os objetivos e a realidade da escola.
Desse modo, é possível perceber a centralidade da gestão na organização de uma proposta que
promova a integralidade do objetivo da educação escolar, utilizando-se de todos os
instrumentos que lhe compõem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo geral desse estudo consistiu, inicialmente, em analisar os projetos de leitura
e as bibliotecas escolares do município de Vera Cruz - BA. Contudo, não localizamos projetos
de leitura sendo desenvolvidos e, em virtude do que o campo foi nos apresentando, nos
redirecionamos para discutir as políticas públicas em relação à leitura e às bibliotecas
escolares, a fim de colaborar para a ampliação do conhecimento das ações voltadas para as
bibliotecas e para a leitura buscando, assim, afirmar caminhos a serem seguidos em favor da
educação escolar.
Para alcançar o objetivo específico de “conhecer os diferentes significados e tipologias
atribuídos historicamente para a biblioteca”, busquei a literatura pertinente e percebi que os
conceitos e as explicações em torno da biblioteca se transformaram e seguem se
transformando ao longo da história. Nessa perspectiva, compreendi que a tipologia de cada
biblioteca depende das funções desempenhadas por ela, por isso existem a biblioteca escolar,
a especializada, a infantil, a pública, a nacional, a universitária.
No mesmo movimento de mergulhar na literatura, verifiquei que as práticas de leitura
têm assumido diferentes funções, usos e tipologias enquanto prática cultural, ao longo da
história e em variados contextos sociais.
Analisando alguns dos documentos das políticas públicas relacionados às bibliotecas
escolares, identifiquei que os problemas em torno delas se configuram nas questões de
estrutura física, de execução de políticas públicas, de profissionais qualificados, de acervo
atualizado e, consequentemente, em torno das funções e significados que a biblioteca assume
na visão da comUnidade Escolar.
A estrutura física diz respeito ao mobiliário, ao espaço físico e aos equipamentos. As
políticas públicas têm a ver com as ausências de editais para a construção ou a reforma de
bibliotecas escolares, com a falta de implementação dos programas do governo federal e/ou
municipais, relacionados às bibliotecas escolares e acervos, o não respeito à implementação
da Lei n. 12.244/2010 e outras leis correlatas.
Em relação ao profissional qualificado, ficou evidente que a ausência de concursos
públicos, ou mesmo de processos seletivos voltados para a contratação de bibliotecários
escolares, impossibilita o uso adequado da biblioteca, tornando-a um espaço subutilizado. No
que concerne à organização do acervo, há fragilidades na formação dele e das pesquisas
acadêmicas em torno dessa temática.
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Muito embora eu seja oriunda da cidade de Vera Cruz, foi a pesquisa que me permitiu
conhecer as bibliotecas escolares de modo próximo, e observar que algumas estão instaladas
em salas provisórias ou construídas para outros fins, com estruturas que ainda não
correspondem ao esperado para um equipamento com a finalidade empregada.
Cada biblioteca visitada está situada em localidades diferentes do município de Vera
Cruz. Algumas têm funcionários com formação em nível médio que cuidam da sala e
disponibilizam os livros e outros materiais do acervo, nenhuma delas tem bibliotecário.
As bibliotecas funcionam emprestando livros e outros materiais aos estudantes, como
também são espaços para que eles façam pesquisas quando solicitado pelos professores,
mantendo, assim, uma rotatividade diária pelos alunos. Todavia, essas atividades são
acessadas a partir de um fluxo não ordenado, não organizado, não sistemático, tampouco
sistematizado, por parte da gestão escolar ou de seus funcionários.
Logo, as práticas de leitura ocorridas nas bibliotecas relacionam-se à busca ativa, por
parte dos estudantes, de algum material do acervo que seja do seu interesse particular ou para
realização de algum trabalho escolar.
Não existem práticas ou projetos de leitura construídas de modo articulado e
organizado, que tenham relação com as bibliotecas escolares, a partir de uma ação intencional
da gestão, da coordenação da escola ou de algum funcionário da biblioteca, no caso daquelas
que dispõem de funcionários.
Nenhuma das bibliotecas, até o final da pesquisa estava desenvolvendo projetos de
leitura. Até mesmo a biblioteca do Colégio Dáulia Angélica, que tem uma ação com o título
Projeto de Leitura e Escrita da Escola Municipal Dáulia Angélica, não está em execução em
decorrência do afastamento da professora por situações particulares de saúde.
Os dados acenam que é urgente a assunção de uma postura ativa da gestão escolar para
repensar as estratégias, sentidos e usos da biblioteca em articulação com o fazer pedagógico.
Eles também acenam que a gestão municipal de Vera Cruz precisa assumir uma ação
intencional e ativa, no que se refere à implementação da Lei n. 12.244/2010, que tem seu
prazo até 2020, assim como das demais legislações citadas aqui, para garantir o cumprimento
dos compromissos assumidos e também das determinações legais.
Ao me debruçar sobre os movimentos de pesquisa das visitas, dos diálogos e das
observações, constatei que não existe um trabalho sistemático voltado para a construção de
projetos de leitura no ambiente das bibliotecas escolares de Vera Cruz. Também não se
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verificou a existência de programas e projetos para fortalecimento da leitura no âmbito da
gestão da educação do município de Vera Cruz.
Emerge, então, as seguintes indagações: como a gestão municipal de Vera Cruz está
concebendo o desenvolvimento das práticas de leitura nas unidades escolares? A gestão
municipal, no que diz respeito às bibliotecas escolares, está realmente observando os
regramentos legais? Por que a gestão de educação de Vera Cruz não desenvolve ações
voltadas para as práticas de leitura nas bibliotecas escolares, observando os regramentos
legais? Quais os impactos da desarticulação de políticas públicas voltadas para as práticas de
leitura e para as bibliotecas escolares, na qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos
estudantes da rede municipal de ensino de Vera Cruz?
Não foi possível responder a essas indagações no corpo e tempo desse trabalho, mas
espero, e acredito, que precisam ser incorporadas enquanto objeto de autoavaliação, por parte
dos gestores do município em estudo.
Dada à importância da leitura na formação dos sujeitos e na construção da sua
cidadania, é essencial que a escola, em especial a equipe de gestão escolar, mas,
principalmente, a gestão educacional no município, mobilize esforços no desenvolvimento de
experiências educativas, projetos, ações diversas que fomentem uma relação de proximidade
entre comUnidade Escolar e a leitura, que ultrapasse o caráter científico e puramente didático.
É essencial, ainda, que a gestão valorize as bibliotecas escolares como espaços dentro
do ambiente escolar, com potencial riquíssimo para produção de inovações, no âmbito da
criação e no fortalecimento do hábito da leitura. Isso porque, conforme sinaliza o manifesto
da IFLA/UNESCO7 (2000), a biblioteca escolar (BE) habilita os estudantes para a
aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como
cidadãos responsáveis.
Nesse sentido, é nossa sugestão que a gestão municipal considere montar uma
comissão na estrutura do órgão central, a fim de debruçar-se sobre os regramentos legais
nacionais e municipais, para a implantação e qualificação de bibliotecas escolares e dos
projetos de leitura como centralidade na construção de uma política pública municipal, que
articule essas duas dimensões essenciais ao processo educativo.
Faz-se urgente uma ação por parte da gestão, para fazer cumprir tanto as leis
nacionais, quanto seu próprio compromisso no âmbito do PME, tendo em vista que algumas

7

IFLA - Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Instituições. UNESCO -Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
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ações inscritas no documento já deveriam ter acontecido, conforme as metas estabelecidas, e
não foram executadas até o presente momento.
Nesse sentido, entendemos que a gestão municipal necessita rever sua política educacional
e organizar a construção de ações no sentido de:


Desenvolver em articulação com as bibliotecas escolares projetos e ou programas
voltados para o fortalecimento das práticas de leitura no município;



Oferecer suporte técnico para construção de programas e /ou projetos em que as
práticas de leitura desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos;



Qualificar as bibliotecas escolares existentes com estrutura adequada e em
consonância com orientação da legislação, e inserir bibliotecas nas demais unidades
escolares do munícipio;



Avaliar a necessidade de realização de concurso público para profissional qualificado
e com formação em biblioteconomia, para atuar nas bibliotecas escolares;



Construir ações de formação continuada de seus docentes, equipes gestoras e
coordenadores pedagógicos, no que diz respeito às bibliotecas escolares e as práticas
de leitura;



Proporcionar a aquisição de acervo diversificado e que atenda as questões culturais
locais.

Serão disponibilizadas cópias impressas e/ou digitais para a Secretaria de Educação e
para as instituições escolares participantes da pesquisa, para que possam ter acesso às
discussões e resultados encontrados. Pretende-se, também, caso seja do interesse da Secretaria
de Educação, propor a realização de uma oficina com os envolvidos para a apresentação dos
resultados, com foco na construção de um plano de ação voltado para a sistematização de
iniciativas referentes à revisão da política municipal, no âmbito das práticas de leitura e das
bibliotecas escolares.
Aqui alinhavo as minhas reflexões finais, mas algumas ponderações ainda são necessárias:
não buscamos com esse Relatório trazer respostas fechadas, marcos fixos, certezas
inabaláveis, pois sabemos das limitações impostas pelo tempo, pela realidade local, pela
própria dinâmica da vida da pesquisadora.
Na verdade, busco constituir esse trabalho como um convite para pensamentos outros,
para o desenvolvimento de olhares ampliados e instigantes, que venham contribuir para a
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construção de novos sentidos e significados relacionados ao objeto dessa investigação, no
contexto do munícipio pesquisado.
Espero que, do mesmo modo que me tomou esse trabalho, tome outros pensamentos e
outros olhos curiosos, fazendo emergir novos saberes, fazeres e quereres no que se refere ao
tema investigado e à formulação de políticas públicas sistemáticas em relação às bibliotecas
escolares, aos projetos e as práticas de leitura.
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PROJETO DE LEITURA E ESCRITA DA ESCOLA MUNICIPAL DÁULIA
ANGÉLICA8

1. Professora responsável: Delia Maria Bomfim Minho

2. Objetivo Geral:


Desenvolver no educando o hábito da leitura e da escrita, para que o mesmo
auxilie na formação e desenvolvimento intelectual do aluno.

3. Objetivos Específicos:


Incentivar a leitura e da escrita dos educandos contribuindo assim para seu
melhor desenvolvimento escolar.



Interagir com o livro de maneira prazerosa. Reconhecendo-o como fonte de
múltiplas informações e entretenimento;



Melhorar a concentração, interpretação e a produção da escrita.



Facilitar o acesso do aluno aos diferentes gêneros textuais.



Aproximar o aluno do universo escrito e dos gêneros de escrita para que possa
manuseá-los, reparar na beleza das imagens, relacionar texto e ilustração,
manifestar sentimentos, experiências, ideias e Opiniões, definindo preferências e
construindo critérios próprios para selecionar o que irá ler.



Enriquecer o vocabulário.



Desenvolver as habilidades linguísticas: falar, escutar, ler e escrever.



Compreender a intenção. () ponto de vista de quem escreve fazendo uma leitura
crítica, reconstruindo o sentido, segundo suas vivências, ampliando sua Visão de
mundo.

4. Duração: Março a dezembro/2016 (no período de aulas vagas ou uma vez por
semana).

8

Registra-se que a instituição forneceu o arquivo do projeto sem nenhuma logomarca ou identificação
especifica da instituição.
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5. Estratégias:


Leitura em grupo e individualmente, durante 50 minutos por semana, em sala de
aula e pelo menos um livro bimestralmente;



Leitura dramatizada de capítulos de um livro ou um texto;



Leituras de gêneros como: contos, causos, poemas, crônicas, romances, jornais,



Revistas, história em quadrinhos e outros;



Produção de diversos gêneros textuais e de murais para divulgação dos livros
lidos pelos alunos (Propaganda da leitura);



Visita à Biblioteca Pública;



Pesquisa de bibliografias de autores da Literatura Brasileira;



Empréstimo de livros da Biblioteca;



Roda de Leituras;



Propaganda da Leitura (atividade oral para o aluno expor sobre a obra que leu e
recomendar ou não sua leitura aos colegas);



Teatro de fantoches, leitura dramatizada, jornal falado, leitura compartilhada.
(Feita pela professora e pelo aluno);



Hora do conto, Hora da Lenda, Momento da Poesia e outros (alunos visitarão
outras turmas para, fazer leituras);



Monitoramento da leitura bimestral;



Divulgação dos principais momentos do projeto no blog:



Recursos: Obras literárias, jornais, revistas. DVD, textos didáticos.

6. Empreendimentos:


Criação de murais;



Formação de Grupo de Contadores de História;



Produção dos diversos gêneros literários;



Criação de Fichas de leitura para análise dos elementos da narrativa e
recomendação da leitura de livros.
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7. Avaliação:

Será realizada a avaliação da leitura do aluno, que estabelecerá critérios e os divulgará
aos alunos; a fim de monitorar, principalmente, os avanços e os resultados do projeto.
Além disso, o professor realizará atividades sequenciais de produção escrita que
demonstrarão que objetivos foram alcançados e quais adequações serão necessárias
durante o desenvolvimento do projeto, para que as atividades de leitura auxiliem no
desenvolvimento da competência escritora do aluno.
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APÊNDICE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

A leitura é uma experiência essencial na sociedade, todavia no fazer cotidiano da escola muitas
vezes nos vemos mediante o desafio de criar o hábito de leitura, bem como ampliar o acesso ao mundo
letrado. Entendendo que o enraizamento dos hábitos de leitura é um processo longo, que deve ser
estimulado em todas as fases da vida com amplo acesso a práticas de leitura e escrita, surgiu o interesse
em compreender a vivência da leitura nas escolas municipais da rede de ensino de Vera Cruz – Bahia.
Nessa linha, estabelece-se enquanto objeto de estudo as experiências das bibliotecas escolares no
município de Vera Cruz em relação à leitura.
O interesse em estudar a vivência da leitura aparece nas minhas preocupações, primeiramente
como ex-professora da educação básica da rede municipal de ensino e posteriormente como ex-integrante
da equipe de gestão da Secretaria Municipal de Educação de Vera Cruz. Nestes espaços, foi possível
observar a potencialidade da leitura para o desenvolvimento dos (as) estudantes. Contudo mesmo
havendo programas educacionais federais e municipais que tem este foco, e apesar da existência de livros,
muitas vezes a utilização é restrita ou pouco fomentada no contexto escolar.
Dito isso, esclareço que o intuito desta pesquisa é compreender a forma como a leitura é
vivenciada no cotidiano escolar a partir de projetos de leitura ou de ações oferecidas e coordenadas pelas
bibliotecas escolares e terá como produto um plano de ação relacionado a projetos de leitura e bibliotecas
escolares no município de Vera Cruz - BA. Nesse contexto, a presente pesquisa se constitui como uma
possibilidade de oferecer reflexões sobre estímulo à leitura, a formação de leitores (as) e os sentidos e
usos da leitura propostos pelas bibliotecas no cotidiano escolar.
Deste modo, sua colaboração é essencial para entendermos melhor o contexto da produção da
leitura nas escolas, a criação dos hábitos de leitura, e os projetos de leitura ou ações propostas pelas
bibliotecas no cotidiano escolar.
Também se considera o disposto na lei nº 12.244/2010, a qual determina a implantação de
bibliotecas escolares e contratação de um bibliotecário em todas as instituições de ensino públicas e
privadas, até o ano de 2020, as bibliotecas escolares emergem enquanto importante instrumento no
ambiente escolar para favorecimento da formação do hábito de leitura e consequentemente
desenvolvimento de aprendizagens.
Ainda considera-se o relatório da pesquisa Avaliação de Bibliotecas Escolares no Brasil
(BRASIL, 2011, p.07) que diz que as bibliotecas escolares são indispensáveis para proposição de políticas
de acesso a suportes e materiais que guardam a memória e vida de todos que compõe a sociedade.
Por fim, a área de linguagem tem grande importância para as experiências de leitura no ambiente
escolar.
Espera-se com essa pesquisa contribuir com a gestão municipal e também com a gestão escolar
no que diz respeito ao planejamento e direcionamento das bibliotecas escolares como espaços formativos
importantes para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que potencializem a criação de leitores
competentes e experiências prazerosas de leitura, colaborando com a construção de subsídios que possam
servir para auxiliar a gestão municipal em ações futuras relacionadas à organização e o estabelecimento
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de políticas de formação de leitores que envolvam as bibliotecas escolares. Cabe ressaltar que a biblioteca
escolar se constitui como recorte da gestão escolar, no que tange ao ordenamento legal, na medida em que
se insere como política pública de natureza social e de importância literária, cultural e educacional.
A pesquisa justifica-se ainda por poder constituir-se enquanto registro para estudos e avanços
futuros relacionados ao tema em questão.
Caso confirme sua disponibilidade, participará de uma entrevista individual com gravação em
vídeo ou áudio. Os tópicos da discussão irão ao encontro dos temas: projetos de leitura, biblioteca escolar,
práticas de leitura e cotidiano escolar. Comprometemo-nos com a garantia da confidencialidade do
diálogo produzido e com o sigilo dos dados. É necessário que fique claro que os (as) participantes terão
acesso as transcrições de suas falas a qualquer momento que solicitarem, caso desejem alterar, refazer ou
corrigir alguma informação dada durante as entrevistas, e que poderão fazê-lo a qualquer tempo e sem
prejuízo nenhum ao informante.
Os resultados serão armazenados, analisados e apresentados sem qualquer menção aos nomes
dos (as) participantes, assim como qualquer indício da identidade.
O estudo segue os requisitos determinados pelas Resoluções 196/1996, 466/2012 e 510/2016 da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, considerando tal aspecto comprometo-me a utilizar
os dados e materiais coletados, exclusivamente para os fins da pesquisa, podendo os resultados serem
apresentados em atividades de natureza acadêmico científicas.
Não há qualquer obrigatoriedade de sua participação e, caso queira desistir em alguma etapa, não
haverá nenhuma consequência para você.
Se você concorda em participar, por favor, assine esse termo no campo indicado abaixo.
Este termo constará de duas vias. Uma que ficará de posse da pesquisadora e outra de posse do (a)
participante. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e caso haja alguma pergunta ou
preocupação acerca dos seus direitos como participante da pesquisa, poderá contatar pesquisadora,
orientadora e a universidade nos seguintes endereços:


Mestranda Maria Lúcia de brito Félix
Endereço residencial: Rua Professor Diógenes Rebouças, nº 128, ap. 1102.
Endereço eletrônico: marialuciafeliks@gmail.com
Telefone: (71) 98752-6518



Profª Dra. Rosângela da Luz Matos
Endereço residencial: Rua Nelson Golo, 322, ap. 201.
Endereço eletrônico:
Telefone: (71) 98232-3346



Programa de Pós – Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação - GESTEC
Endereço: Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Prédio da Pós-graduação,
Departamento

de

Educação

–

Campus

I

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.
Endereço eletrônico: gestec@uneb.br
Site: http://www.uneb.br/gestec
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Telefone: (71) 3117-5307
Atenciosamente,

_____________________________________________
Maria Lúcia de Brito Félix (Discente do curso de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias
Aplicadas à Educação da Universidade do Estado da Bahia)

____________________________________________
Rosângela da Luz Matos (Orientadora)

____________________________________________
Programa de Pós – Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação - GESTEC

_______________________________________________
Participante da pesquisa
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APÊNDICE – ROTEIROS DE ENTREVISTA ELABORADOS

Entrevista com bibliotecário/ funcionário da biblioteca

1. Nome da escola:
___________________________________________________________
2. Nome do
bibliotecário/funcionário:____________________________________________
3. Idade: ____________________
4. Telefone para
contato:______________________________________________________
5. E-mail para contato:
________________________________________________________
6. Há quanto tempo de atua na escola: ____________________________________
7. Há quanto tempo gere a biblioteca da escola?
____________________________________
8. Já desenvolveu outras funções na escola? Se sim, quais?
____________________________
9.Formação:
10. Cursos na área:

a) Percepção sobre biblioteca e leitura
1. Em sua opinião, qual a função e a importância da biblioteca escolar?
2. Considera que a biblioteca escolar pode contribuir para melhorar a educação e
desenvolver o cidadão?
3. Qual sua percepção sobre o uso da biblioteca pela comUnidade Escolar?
4. Você conhece os regramentos legais (leis) que se relacionam com a
implementação de bibliotecas escolares nas redes de ensino públicas no Brasil?
5. Em sua opinião, a biblioteca dessa unidade de ensino atende aos requisitos
básicos de uma biblioteca escolar? Por quê?
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b) Formação e planejamento

6. Você participa de reuniões pedagógicas? Se participa, contribui para o
planejamento didático e atividades? Se não participa, acha que isso poderia
melhorar seu trabalho de alguma forma? Como?
7. Você recebe alguma orientação da coordenação pedagógica, direção ou
professores/as em relação ao trabalho com a biblioteca?
8. Você tem interesse em estudar para seguir na área de atuação em bibliotecas?
(Fazer a pergunta caso o funcionário não seja bibliotecário)
d) Atividades desenvolvidas pela/na biblioteca

9. Quais as atividades oferecidas pela biblioteca relacionadas à educação e
formação do cidadão?
10. Quais as atividades existentes na biblioteca que incentivem a leitura?
11. Que tipo de atividades você desenvolve na biblioteca? Como exatamente exerce
sua função? Há algum tipo de planejamento para desenvolver essas atividades?
12. Na biblioteca é desenvolvido algum projeto para estimular os alunos a lerem ou
pegarem livros emprestados? Se sim, como funciona?
13. De que maneira a biblioteca e o bibliotecário/funcionário dão apoio didático aos
estudantes e aos professores?
14. Quais ações são desenvolvidas na biblioteca para estimular a prática de leitura
junto à comUnidade Escolar?
15. O/a bibliotecário/a ou funcionário/a promove ações que aproximem os alunos da
leitura? Se sim, quais? De que forma? Se não, por que isso não ocorre?

e) Relação biblioteca x professores

16. Existe parceria entre a biblioteca escolar e os professores da escola? Há alguma
comunicação com você sobre as atividades que serão desenvolvidas por eles/as
em relação à biblioteca?
17. Há procura por parte dos professores na busca de apoio ou parceria didática com
a biblioteca e o bibliotecário/funcionário?
18. O que você acha que falta para uma parceria efetiva entre a biblioteca e os
professores?
Frequência
19. De que forma os alunos e professores utilizam os espaços da biblioteca para a
prática leitora?
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20. Você vê incentivo por parte dos professores no que diz respeito a frequência dos
alunos na biblioteca?
21. Existe uma pratica de frequência voluntária na biblioteca ou só quando há
pesquisa escolar?
22. O que a biblioteca faz ou oferece para incentivar a frequência voluntária a
biblioteca?
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Entrevista com o/a professor/a
1. Nome da escola:
___________________________________________________________
2. Nome:____________________________________________
3. Idade: ____________________
4. Telefone para
contato:______________________________________________________
5. E-mail para contato:
________________________________________________________
6. Tempo de atuação na escola: _________________________________
7. Tempo de atuação na função: _________________________________
Formação: _________________________________
Cursos na área: _________________________________
a) Percepção sobre biblioteca escolar
1. Em sua opinião, qual a função e a importância da biblioteca escolar?
2. Qual sua percepção sobre o uso da biblioteca pela comUnidade Escolar?
3. Você conhece os regramentos legais que se relacionam com a implementação de
bibliotecas escolares nas redes de ensino públicas no Brasil?
4. Em sua opinião, quais os requisitos básicos de uma biblioteca escolar?
5. A biblioteca dessa unidade de ensino atende aos requisitos básicos de uma
biblioteca escolar? Por quê? Caso não, o que em sua opinião precisa ser feito
para que a biblioteca atenda a esses requisitos?
b) Atividades desenvolvidas pela/na biblioteca escolar
6. De que forma a biblioteca é utilizada por você e seus alunos? Caso não seja
utilizada, por que isso ocorre?
7. Existem na escola ou em sua sala projetos voltados para a prática de leitura?
Como são desenvolvidos?
8. A escola desenvolve algum tipo de projeto para estimular atividades de leitura
na biblioteca escolar? Caso sim, como ele funciona? Caso não, por que isso não
ocorre?
9. Você realiza junto aos seus alunos atividades de leitura na biblioteca da escola?
Caso sim, como são essas atividades e com que frequência elas ocorrem? Caso
não, por que não ocorrem?
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c) Formação e planejamento
10. Em seu planejamento, em que medida aparecem atividades que incentivam a
prática de leitura? Quais são essas atividades e como elas são desenvolvidas?
11. São elaboradas propostas de pesquisas em seu trabalho com foco no uso dos
materiais existentes na biblioteca? Você recebe alguma orientação da
coordenação pedagógica, direção ou secretaria de educação em relação ao
trabalho com a biblioteca escolar? Caso sim, como funcionou? Caso não, como
percebe a ausência desse tipo de orientação em relação ao seu trabalho?
12. Você recebe alguma orientação da coordenação pedagógica, direção ou
secretaria de educação em relação ao trabalho com o incentivo a leitura? Caso
sim, como funcionou? Caso não, como percebe a ausência desse tipo de
orientação em relação ao seu trabalho?
13. Você já participou de alguma formação relacionada à leitura promovida pela
escola ou pela secretaria de educação? Caso sim, como funcionou? Caso não,
como percebe a ausência desse tipo de formação em relação ao seu trabalho?
14. Você já participou de alguma formação relacionada ao uso da biblioteca escolar
promovida pela escola ou pela secretaria de educação? Caso sim, como
funcionou? Caso não, como percebe a ausência desse tipo de formação em
relação ao seu trabalho?
15. Há algum incentivo por parte da gestão escolar ou da secretaria de educação
para o uso da biblioteca escolar e fortalecimento das práticas de leitura? De que
forma isso ocorre?
d) Frequência
16. Com qual periodicidade você leva seus alunos à biblioteca da escola e quais
atividades são desenvolvidas? Caso não leve, porque isso ocorre?
17. Há formas de incentivo dos professores para frequência do alunado à biblioteca?
Se sim, quais são essas formas, como são desenvolvidas?
18. Existe uma frequência voluntária na biblioteca ou só quando há pesquisa
escolar?
19. O que a biblioteca faz ou oferece para incentivar a frequência voluntária a
biblioteca?

e) Relação professores x biblioteca
20. Existe parceria entre a biblioteca escolar e os professores da escola?
21. O que você acha que falta para uma parceria efetiva entre a biblioteca e os
professores?
22. Os bibliotecários ou funcionários da biblioteca são avisados com antecedência
sobre as pesquisas escolares programadas pelos professores?
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23. De que maneira a biblioteca e o bibliotecário/funcionário dão apoio didático aos
estudantes e aos professores?
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Entrevista ao Gestor da escola

1. Nome da escola:
___________________________________________________________
2. Nome:____________________________________________
3. Idade: ____________________
4. Telefone para
contato:______________________________________________________
5. E-mail para contato:
________________________________________________________
6. Tempo de atuação na escola: _________________________________
7. Tempo de atuação na função: _________________________________
Formação: _________________________________
Cursos na área: _________________________________

a) Características da biblioteca escolar
1. Como funciona a biblioteca escolar dessa unidade de ensino?
2. A biblioteca escolar tem bibliotecário/funcionário?
3. Que tipos de atividades são desenvolvidas pelo bibliotecário/funcionário da
biblioteca escolar?
b) Percepção sobre biblioteca escolar
4. Em sua opinião, qual a função e a importância da biblioteca escolar?
5. Qual sua percepção sobre o uso da biblioteca pela comUnidade Escolar?
6. Você conhece os regramentos legais que se relacionam com a implementação de
bibliotecas escolares nas redes de ensino públicas no Brasil? Esses regramentos
são aplicados no trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar desta unidade de
ensino? De que forma? Caso não conheça, como percebe a ausência desse tipo
de informação em relação ao seu trabalho? Em sua opinião, a biblioteca dessa
unidade de ensino desenvolve atividades esperadas para uma biblioteca escolar?
Por quê?
7. Em sua opinião, quais os requisitos básicos para uma biblioteca escolar?
8. A biblioteca dessa unidade de ensino atende aos requisitos básicos de uma
biblioteca escolar? Por quê? Caso não atenda, o que acredita que precisa ser feito
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para alcançar esses requisitos (essa última pergunta somente se a pessoa disser
que não atende).
c) Percepção sobre biblioteca escolar e práticas de leitura
9. Como a gestão percebe a relação prática de leitura e biblioteca escolar?
10. Qual a relação existente entre as práticas de leitura desenvolvidas nas escolas e a
existência de biblioteca na rede pública?
d) Atividades de práticas de leitura e uso da biblioteca escolar
11. Existem na escola projetos voltados para a prática de leitura? Como são
desenvolvidos?
12. A secretaria de educação está promovendo algum projeto voltado para prática
de leitura na escola neste momento? Caso sim, como funciona este projeto?
13. Na escola são desenvolvidos projetos que incentivam aos alunos a frequentarem
a biblioteca escolar? Caso sim, como ele funciona? Caso não, por que isso não
ocorre?
14. A escola desenvolve algum tipo de projeto para estimular atividades de leitura
na biblioteca escolar? Caso sim, como ele funciona? Caso não, por que isso não
ocorre?
15. Os professores da área de linguagens desenvolvem projetos de leitura na
biblioteca escolar? Esses projetos estão vinculados a algum programa
governamental? Quais projetos são desenvolvidos? (Escola de fundamental 2)
e) Frequência
16. Como é a frequência de alunos e professores no espaço da biblioteca escolar?
e) Orientação do trabalho pedagógico e formação em relação a práticas de
leitura e uso da biblioteca
17. De que forma os professores são orientados no que diz respeito ao trabalho de
incentivo a leitura?
18. De que forma os professores são orientados no que diz respeito ao trabalho de
incentivo ao uso da biblioteca escolar?
19. De que forma os funcionários da biblioteca são orientados no que diz respeito ao
trabalho de incentivo a leitura?
20. De que forma os funcionários da biblioteca são orientados no que diz respeito ao
trabalho de incentivo ao uso da biblioteca escolar?
21. Você recebe alguma orientação da secretaria de educação em relação ao trabalho
com a biblioteca escolar? Caso sim, como funciona? Caso não, como percebe a
ausência desse tipo de orientação em relação ao seu trabalho e ao trabalho dos
professores desta unidade de ensino?
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22. Você recebe alguma orientação da secretaria de educação em relação ao trabalho
com o incentivo a leitura? Caso sim, como funcionou? Caso não, como percebe
a ausência desse tipo de orientação em relação ao seu trabalho e ao trabalho dos
professores desta unidade de ensino?
23. Você já participou de alguma formação relacionada à leitura promovida pela
escola ou pela secretaria de educação? Caso sim, como funcionou? Caso não,
como percebe a ausência desse tipo de formação em relação ao seu trabalho?
24. Você já participou de alguma formação relacionada ao uso da biblioteca escolar
promovida pela escola ou pela secretaria de educação? Caso sim, como
funcionou? Caso não, como percebe a ausência desse tipo de formação em
relação ao seu trabalho?
25. Que tipo de incentivo vocês recebem da secretaria de educação no que diz
respeito ao uso da biblioteca escolar e ao incentivo a prática de leitura?
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Gestor municipal – Secretário de Educação
Nome: ______________________________________________________
Idade:______________________________________________________
Telefone para
contato:______________________________________________________
E-mail para contato:
________________________________________________________
Tempo de atuação na função:
__________________________________________________
Formação: ______________________________________________________
Cursos na área: ______________________________________________________

a) Percepção sobre biblioteca escolar e legislação
1. Em sua opinião, qual a função e a importância da biblioteca escolar?
2. Você conhece os regramentos legais que se relacionam com a implementação de
bibliotecas escolares nas redes de ensino públicas no Brasil? Esses regramentos
são aplicados no trabalho desenvolvido pelas bibliotecas escolares das unidades
de ensino do município? De que forma? Caso não conheça, como percebe a
ausência desse tipo de informação em relação ao seu trabalho?
3. No município existem apenas quatro unidades escolares que tem bibliotecas ou
salas de leitura (registradas no Censo Escolar), como o senhor enxerga essa
situação considerando que mediante esse fato a maior parte dos estudantes do
município não tem acesso a um grande acervo literário? Como isso pode ser
resolvido?
4. Como avalia a estrutura das bibliotecas escolares do município?
5. As bibliotecas escolares do município têm bibliotecário? Caso não, por que isso
ocorre?
6. No plano municipal de educação não há menção sobre a implantação de
bibliotecas escolares, somente há menção sobre a ampliação das bibliotecas
públicas em algumas localidades do município, considerando que a legislação
determina que até 2020 todas as escolas devem ter bibliotecas escolares
padronizadas e com profissionais adequados, o que a secretaria prevê em relação
a essa questão?
7. Em sua opinião, quais os requisitos básicos uma biblioteca escolar?
8. Avalia que as bibliotecas escolares da rede municipal de ensino atendem aos
requisitos básicos de uma biblioteca escolar de acordo com o que determinado
em lei? Por quê? Caso não atenda, o que acredita que precisa ser feito para
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alcançar esses requisitos? (essa última pergunta somente se a pessoa disser que
não atende).
9. Que tipo de incentivo as escolas recebem da secretaria de educação no que diz
respeito ao uso da biblioteca escolar e ao incentivo a prática de leitura?
10. Existe algum incentivo por parte de programas /projetos federais ou estaduais
para o município relacionado as práticas de leitura ou uso da biblioteca escolar?
b) Percepção sobre biblioteca escolar e práticas de leitura
11. Como a gestão percebe a relação prática de leitura e biblioteca escolar?
12. A secretaria executa ações para o desenvolvimento das práticas de leitura nas
bibliotecas escolares observando os regramentos legais? Quais regramentos o
município observa? E quais ações são desenvolvidas?
13. No plano municipal de educação não há nenhuma menção ao desenvolvimento
de ações voltadas para o incentivo e fortalecimento da prática de leitura, nesse
sentido gostaria de saber no momento quais são as ações executada pela
Secretária de Educação para o fortalecimento das práticas de leituras nas
escolas? Caso esteja sendo desenvolvida, como funciona? Existem projetos
sendo desenvolvidos nesse sentido? Quais?
14. Quais os regramentos legais que o município adota para desenvolver ações
referentes a práticas de leitura nas escolas?
15. O município aderiu o PACTO pela alfabetização? (sugestão da Professora Célia)
16. A Secretaria de Educação tem conhecimento de ações desenvolvidas por
iniciativa da escola para o incentivo da leitura no âmbito da biblioteca escolar?
Caso sim, quais as ações que mais chamaram atenção nesse último período?
17. Em sua opinião, as bibliotecas escolares da rede municipal de ensino
desenvolvem atividades esperadas para uma biblioteca escolar? Por quê?

c) Orientação do trabalho pedagógico
18. De que forma os professores, coordenadores e gestores são orientados no que diz
respeito ao trabalho de incentivo a leitura?
19. De que forma os professores, coordenadores e gestores são orientados no que diz
respeito ao trabalho de incentivo ao uso da biblioteca escolar?
20. A secretaria tem oferecido alguma formação relacionada à leitura? Caso sim,
como funciona? Caso não, como percebe a ausência desse tipo de formação em
relação ao trabalho docente?
21. A secretaria tem oferecido alguma formação relacionada ao uso da biblioteca
escolar? Caso sim, como funciona? Caso não, como percebe a ausência desse
tipo de formação em relação ao trabalho docente?
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