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FORMAÇÃO DE LEITORES E MEDIAÇÃO DA 
LEITURA NO CONTEXTO DA BIBLIOTECA E 

DA ESCOLA

BENATI, Wanessa de Souza 1 

RESUMO

 Esta pesquisa tem como objetivo corroborar com in-
formações, vivências e conceitos da necessidade da democra-
tização da leitura, no processo de formação de mediadores da 
leitura. O Brasil ainda possui um número expressivo de adultos 
que não concluíram o ensino fundamental, sinalizando que o 
hábito da leitura ainda não seja uma prática da comunidade 
escolar e sociedade em geral. A importância da leitura na for-
mação de cidadãos é de grande relevância, motivo que se faz 
imprescindível que todos os profi ssionais que participam da 
educação sejam leitores efetivos e capacitados para a forma-
ção e mediação da leitura. O maior desafi o na mediação da 
leitura é o distanciamento que existe entre crianças, jovens, 
adultos e os professores, bibliotecários e agentes culturais. A 
proposta para a formação de leitores depende da mediação da 
leitura que deve ter como foco a desmitifi cação da biblioteca, 
como sendo um ambiente frio e insípido e incluir no cenário 
da leitura diferentes ambientes, com diversas ações culturais 
e educacionais todas voltadas para a leitura, outrossim cola-
borando para a inserção, socialização e promoção da leitura 
como uma prática cotidiana. Este artigo cumpre a importan-
te missão de mobilizar especialmente a comunidade escolar e 
cultural do seu papel fundamental na mediação da leitura haja 
vista a mudança de mentalidade da nação brasileira.

Palavras-chave: leitura-formação de leitores-biblioteca. 

INTRODUÇÃO

 Ao abordar a fomentação da leitura, a formação de lei-
tores literários e de mediadores de leitura, será evidenciado 
estratégias e aspectos do caminho a ser percorrido até a for-
mação de leitores efetivos e, dentre eles, os de maior efeito no 
que tange a mediação e formação de leitores.  As ações dentro 
e fora do ambiente da biblioteca e sala de aula, a capacitação 

dos agentes educacionais e culturais que visem a mudança de 
atitudes e ações essenciais para a captação e formação de lei-
tores. Nessa produção será informada a importância da leitura 
para o exercício de cidadania cultural e inclusão social, vez que 
a leitura é um direito de todo indivíduo enquanto processo de 
desenvolvimento humano, de ação alfabetizadora e de com-
preensão da vida de modo geral. As ações dos profi ssionais 
da educação e cultura devem promover a democratização e 
incentivo ao acesso à leitura.
 As bibliotecas escolares brasileiras em geral são pos-
suidoras de um rico acervo voltado para a pesquisa e formação 
do leitor cidadão, entretanto, boa parte desses acervos estão 
inutilizados em prateleiras empoeiradas de bibliotecas paralíti-
cas e sem vida. 
 Os mediadores da leitura são o maior desafi o na for-
mação de leitores, vez que apesar de terem papéis fundamen-
tais na formação de leitores, não possuem capacitação, inte-
resse ou mesmo aptidão para reconhecerem a riqueza que os 
livros oferecem, e tampouco preparação para avaliarem com 
sensibilidade o quanto podem contribuir para a interiorização 
do hábito da leitura na comunidade escolar.

1. Políticas de leitura e a formação de leitores

 O Brasil somente iniciou o projeto de construção de 
uma política nacional de leitura e livros, haja vista a visão futu-
ra de vir a ser Política de Estado. A promulgação da chamada 
Lei do Livro, em 2003, foi o pontapé inicial para dar diretrizes e 
amparo jurídico-político ao setor da cultura brasileira. Confor-
me reza o artigo 1º e incisos da Lei n.10753, de 30 de outubro 
de 2003, vejamos as linhas a seguir: 
 Art. 1º - Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, 
mediante as seguintes diretrizes:

I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de 
acesso e uso do livro;
II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão 
da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à 
pesquisa social e científi ca, da conservação do patrimô-
nio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social 
e da melhoria da qualidade de vida;
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a 
distribuição e a comercialização do livro;
IV - estimular a produção intelectual dos escritores e 
autores brasileiros, tanto de obras científi cas como cul-
turais;
V - promover e incentivar o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande 
centro editorial;
VII - competir no mercado internacional de livros, am-

1 Wanessa de Souza Benati, bacharel em Direito e acadêmica do curso de 
Pós-Graduação (Latu Senso) – Práticas Docentes e Gestão na Educação Bá-
sica do Instituto Superior de Educação Almeida Rodrigues – ISEAR. 2013/2



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues - ANO II - Edição II - Janeiro de 2014122 ISSN 2317-7284

pliando a exportação de livros nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator 
fundamental para seu progresso econômico, político, so-
cial e promover a justa distribuição do saber e da renda;
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pon-
tos de venda de livro;
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e li-
vreiros as condições necessárias ao cumprimento do dis-
posto nesta Lei;
XII - assegurar às pessoas com defi ciência visual o aces-
so à leitura.

 Diante do exposto, resta claro que a referida Lei é um 
marco histórico, ainda em desenvolvimento e que nos oferece 
suporte e incentivo à leitura e à formação de mediadores da 
leitura, não restando dúvidas quanto ao caráter fundamental 
na construção de um país mais justo e democrático.

2. Os agentes da leitura e a importância da inclusão social 
e formação de cidadãos

 O Brasil é um país onde os indicadores de leitura e os 
níveis de compreensão leitora são baixíssimos. Sob essa ótica, 
o acesso ao livro e a formação leitora é um direito básico de 
inclusão social, cidadania e desenvolvimento. É nesse contexto 
que o agente mediador de leitura deve trabalhar. Vez que sua 
ação cultural é, sem dúvida, uma ação social de transformação 
da realidade em que esse indivíduo está inserido.
 Segundo Zilberman,

Capacitando o ser humano a pensar e agir com liberda-
de, ainda que mediado pela fantasia e pelo imaginário, 
a leitura sinaliza o perigo para sociedades ou indivíduos 
autoritários. Por isso, nunca deixou de ser criminalizada, 
encarnando o demônio, a magia ou o desconhecido te-
mido pelos poderosos. (ZILBERMAN, 2001, p.38).

 Ainda sobre o assunto em questão, Silva (2001, p.49) 
pondera que “Levando em consideração as contradições pre-
sentes na sociedade brasileira, eu diria que ler é, numa pri-
meira instância, possuir elementos de combate à alienação e 
ignorância”. 
 Por fi m é de suma importância o trabalho realizado pe-
los agentes culturais na formação de leitores conscientes sobre 
os valores que precisam ser difundidos na sociedade, a fi m de 
que sejam formados cidadãos conscientes e críticos, outrossim 
diminuindo a exclusão social e o desrespeito aos direitos hu-
manos.   

3. Processo de formação de mediadores da leitura

 A mediação da leitura visa a formação de bons leitores 
e escritores, com essa fi nalidade precisamos analisar o gran-
de abismo que existe entre a prática escolar e a prática social 
da leitura. É preciso eliminar esse abismo, construindo novas 
práticas de mediação literária, aproximando-as das práticas so-
ciais é um dos desafi os de qualquer escola ou biblioteca, vez 
que essa atitude exige persistência e transformações.
 A capacidade básica de ensinar um indivíduo a ler 
correlata-se à capacidade de leitura do próprio professor ou 
agente cultural mediador. A única forma de ocorrer uma boa 
formação de leitura seria por meio de um bom professor-leitor.

Ler em voz alta, ler em silêncio ,ser capaz de carregar 
na mente bibliotecas íntimas de palavras lembradas são 
aptidões espantosas que adquirimos por meios incertos. 
Todavia, antes que essas aptidões possam ser adquiri-
das, o leitor precisa aprender a capacidade básica de 
reconhecer os signos comuns pelos quais uma socieda-
de escolheu comunicar-se: em outras palavras, o leitor 
precisa aprender a ler. (MANGUEL, Alberto. 2001, p.85).

 É importante ressaltar que a leitura é a base do proces-
so de alfabetização e da formação da cidadania.
 Zanten (2011, p. 539), defi ne “A leitura é um proces-
so muito complexo que consiste em estabelecer a relação dos 
símbolos ortográfi cos com seu som (fonologia) e sua signifi ca-
ção (semântica)”. 
 Conforme as linhas em supra, a leitura é a compreen-
são de algum tipo de informação armazenada num suporte e 
transmitida mediante determinados códigos, como a lingua-
gem.
 Nesta perspectiva, Resende (1993, p. 164), afi rma que

A leitura é um ato de abertura para o mundo. A cada 
mergulho nas camadas simbólicas dos livros, emerge-se 
vendo o universo interior e exterior com mais claridade. 
Entra-se no território da palavra com tudo o que se é e se 
leu até então, e a volta se faz com novas dimensões, que 
levam a re-inaugurar o que já se sabia antes.

 As linhas acima nos faz compreender que a leitura tem 
a capacidade de contribuir para a formação do homem como 
ser pensante e social por meio da capacidade de apreender, 
sintetizar e atribuir signifi cados aos mais diversos textos que 
se leu.
 A formação do professor e agente cultural mediador 
precisa e deve acontecer num processo onde cultura e educa-
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ção fundem - se em uma só perspectiva de formação harmôni-
ca e cidadã desses profi ssionais.
 Ocorre, que grande parte dos professores tiveram 
vivências culturais raríssimas, vez que esses agentes educa-
cionais ao ingressarem em uma universidade, não possuem 
tempo para aprofundar seus estudos e muito menos para en-
volverem-se em leituras paralelas, com a fi nalidade de aper-
feiçoar o gosto pela leitura. Na verdade, esses educadores são 
cidadãos que estudaram e trabalharam em tempo integral, 
visando apenas receberem o diploma com a fi nalidade de atu-
arem no magistério sem preocupação com a qualidade do en-
sino.
 Os profi ssionais mediadores de leitura devem apreciar 
a leitura, sentirem prazer nas particularidades que cada livro 
carrega em suas páginas, precisam desenvolver o gosto pelo 
literário, pois, somente assim, conseguirão formar leitores  por 
meio da mediação. 
 Em análise, compreende-se que “todo professor é, em 
última instância, professor de leitura” (KLEIMAN e MORAES, 
2003, p. 23).   
 O verdadeiro mediador precisa se transformar num lei-
tor efetivo que conheça todos os estilos linguísticos e literários, 
precisa ter um repertório rico e variado para saber o que ofere-
cer ao leitor conforme seu interesse ou mesmo necessidade. 
Vejamos as palavras de (Freire, Paulo, 2003. p.68), “Ninguém 
educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mes-
mo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 
mundo”, ou seja, o ato de educar, de se ensinar a ler, precisa se 
constituir em uma parceria entre o educador e o aluno. 
 A questão é complexa e não se trata apenas de trans-
ferir conhecimento e sim construir conhecimento e transformar 
o educando em um indivíduo crítico e social. 
 Portanto, é preciso que o educador ensine o educando 
a pensar por meio de indagações sobre temas, textos e conte-
údos.
 Desse modo, devemos nos lembrar que não basta o 
contato escola-biblioteca é necessário que a família também 
atue como mediadores de leitura na trajetória literária de seus 
fi lhos, numa relação de perfeita sincronia e reciprocidade.
 Uma casa cheia de livros sugestivos e de pais lei-
tores são de grande valia na formação de leitores. Uma 
família que lê junto, cresce junto, rumo à formação do 
caráter cidadão e cultural dos  fi lhos dentro da sociedade.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. O papel fundamental das ações internas e externas aos 
ambientes escolares e de bibliotecas 

 As bibliotecas, ao longo da história, têm progredido e 
lutado para quebrarem o paradigma de serem um lugar frio, 
insólito, emudecido e sem vida. As bibliotecas da atualidade 
precisam de vida, de pessoas que amem a leitura e saibam 
difundir esse prazer e provar a sociedade em geral que a bi-
blioteca ao contrário do que se pensa é uma lugar de oportu-
nidades infi nitas, de transformação social e de conhecimentos 
ilimitados. 
 As bibliotecas são espaços de interação, de criativi-
dade, emoção e comparação. Em nossa contemporaneidade, 
muitas bibliotecas deixarem de ser um espaço triste e frígido, 
tudo isso devido a ação dos verdadeiros mediadores e amantes 
da leitura, que há algum tempo já têm desenvolvido diversas 
ações dentro da biblioteca que trazem interação, inclusão, la-
zer e prazer por meio da leitura.     Muitas são as ações desen-
volvidas que tem trazido verdadeiro enriquecimento cultural e 
humano, além da formação de leitores literários apaixonados 
e críticos.
 Algumas mudanças no comportamento dos profi ssio-
nais da educação e cultura tem sortido grande diferença na 
forma de mediar a leitura. 
 O bibliotecário-educador que atende o público com 
alegria e um singelo sorriso no olhar, buscando cativar em um 
primeiro contato com o leitor a empatia e conforto no espaço 
biblioteca, colabora com a formação do leitor que passa a sen-
tir o calor humano daquele ambiente, causando o acolhimento 
e bem estar no espaço literário. 
 Infelizmente, são muitas as bibliotecas que contratam 
mãos de obra humana que de longe podem ser chamados de 
profi ssionais da educação, vez que além de não gostarem de 
ler, são sisudos, mal-humorados e desprovidos da vontade de 
se relacionar e manterem contato humano. Este protótipo de 
profi ssional ao invés de incluir afasta o leitor dos ambientes de 
leitura por não saberem o verdadeiro valor do livro e da res-
ponsabilidade de mediador que ele possui dentro do contexto 
da escola e biblioteca.
 Apesar da crítica no parágrafo anterior, existem media-
dores de alto nível com preparo superior ou mesmo que estão 
sendo frequentemente estimulados e capacitados por meio de 
worshops e palestras que esclarecem a importância da media-
ção da leitura. Estes mediadores reconhecem no seu trabalho 
a diferença que podem causar em nossa sociedade.
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 Alguns exemplos de ações propostas por serem me-
diadores de leitura que amam os livros, o ato de ler e formar 
leitores:

• Na ação Compartilhando Boas Obras, os alu-
nos e leitores extra escola trocam ideias e sugestões a respeito 
de obras clássicas e famosas, o que gera empréstimos e chama 
a atenção não só dos alunos, mas também das pessoas que 
passam pela biblioteca. O mural é sempre muito animado e 
sugestivo e a exposição desses livros é sempre positiva no sen-
tido de despertar a curiosidade do leitor;

• A ação O romance está no ar com as mais be-
las histórias de amor é elaborada da seguinte forma: em um 
primeiro momento cria-se um moral bem romântico cheio de 
corações a fi m de chamar atenção dos passantes da biblioteca, 
frequentadores e alunos. Convidamos algumas salas de aula 
para uma tarde romântica com muitos livros de poesias e lin-
das estórias de amor, momento em que os alunos comentam 
romances que já foram lidos e trocam informações sobre  po-
esias e literatura;

• A ação Tarde Literária com escritores e poetas é 
sempre um momento bastante animado dentro da biblioteca, 
o escritor explana sobre suas obras, palestra sobre alguns tex-
tos, interage com os leitores e sorteia algumas de suas obras. 
Nessa mostra literária os escritores trabalham de acordo com a 
idade do público alvo, observemos a seguir o rol de temas co-
mentados e discutidos na referida tarde: a) Abordagem temá-
tica das obras da autora; b)Sensibilização para a arte de leitura 
e escrita; c)Declamação de poesia; d)Roda de conversa com a 
autora; e)Interação com a plateia com dinâmicas e premiação 
com os livros da autora e música; 

• As Contações de Histórias, essas sim, são es-
tórias contadas e interpretadas por mediadores que possuem 
o dom da palavra e da interpretação. Valorosas estórias são 
contadas dentro da biblioteca, visando cultivar especialmente 
nas crianças e adolescentes o gosto pela leitura e o prazer de 
estar interado dentro do ambiente literário. É imprescindível e 
fundamental para a formação do leitor que este se sinta con-
fortável e acolhido dentro deste ambiente; 

• Na elaboração da ação ranking de leitores, é 
realizada uma busca do 1º ao último dia de cada mês, em fi -
chas de usuários ou softwares de biblioteca, onde estarão evi-

denciados quais leitores mais leram livros dentro do mês. Após 
o levantamento, é elaborado um cartaz com a classifi cação 
dos leitores. Caso a biblioteca possua brindes como canetas, 
chaveiros, réguas, dentre outros, presenteamos os três primei-
ros leitores que mais leram no mês, que ganharão alguns dos 
brindes mencionados. Vantagens: Estimula a leitura por meio 
da competição saudável. Os leitores começam a competirem 
entre si, querendo ler mais livros que os concorrentes. Portanto 
os leitores que não entraram no ranking começam a se esfor-
çarem para entrar no próximo, desta forma adquirindo mais 
conhecimento e cada vez mais se tornando um cidadão leitor. 
O ganhador do ranking para retirar o prêmio precisa levar uma 
resenha bem sucinta sobre a obra escolhida;

• A ação Ranking dos livros mais lidos no semes-
tre é feita do seguinte modo, os mediadores de elaboram um 
cartaz e fi xam em um mural ou painel bem visível. Vantagens: 
os leitores e especialmente aqueles que estão iniciando no 
mundo da leitura utilizam esse cartaz como orientação para 
seus empréstimos, gerando mais empréstimos e dessa forma 
formando cada vez mais leitores;

• Autor do mês, compõe-se um mural externo ao 
ambiente da biblioteca com sinopses de livros de autores que 
vão de Jorge Amado a Clarice Lispector, atraindo os leitores e 
gerando empréstimos de livros;

• Poesias ao Vento é uma ação onde elabora-se 
um mural com a biografi a de vários poetas e poesias famosas, 
logo abaixo os medidores distribuirão sobre uma mesa diver-
sos livros de poesias de inúmeros autores. Os leitores atraídos 
pela beleza do mural e pela curiosidade acabam folheando os 
livros e realizando empréstimo, para um maior conhecimento 
da obra. O mediador deve sempre orientar e oferecer opções 
de leituras aos alunos e leitores que entram na biblioteca. Esta 
ação incentiva o gosto pela leitura de poesias;

• Exposição Literária Goiana - Autores do Cerra-
do, os alunos ou mesmo frequentadores das bibliotecas são 
convidados a conhecerem os livros de autores goianos, folhe-
ando e lendo alguns livros que estarão expostos em uma mesa 
abaixo de um mural bem chamativo que trata sobre o referido 
tema. No fi nal da ação alguns alunos recitam poesias e fazem 
empréstimos dos livros discutidos e analisados. A ação contri-
buiu para a circulação do acervo e apresentação dos autores 
goianos aos leitores; 
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• Ações culturais em Festas Juninas, a Pescaria 
Cultural é a grande atração das festas juninas. As prendas são 
sortidas: de carrinhos a pequenas bonecas, mas o que surpre-
ende são as prendas compostas de estralinhos e 01 (um) gibi 
ou livro infantil que são as mais desejadas pelas crianças;

• Clube do Livro, os leitores frequentadores de 
escolas, bibliotecas e público em geral são convidados uma 
vez ao mês a se encontrarem em uma biblioteca onde diversos 
livros e autores são comentados, admirados e indicados para 
a leitura. Em um segundo momento todos os participantes ele-
gem um autor literário para ser discutido por meio da leitura 
que todos irão fazer de uma de suas obras.

 A fi nalidade desse clube é a inclusão, socialização, for-
mação de cidadãos críticos e analíticos por meio da discussão 
e do conhecimento geral dos vários estilos literários. Com esta 
ação, o mediador consegue fazer com o que o acervo rico e 
valioso da biblioteca circule de forma uníssona e precisa, pro-
movendo a transformação do gosto literário de seus leitores. 
 Essas são algumas dentre uma infi nidade de ações que 
podem ser criadas dentro e fora da biblioteca e que possuem a 
característica de suprimir o preconceito que ainda existe em re-
lação ao ambiente literário, razão que expressa a importância 
dessas ações acontecerem no ambiente da biblioteca. 
 Portanto, as ações acima citadas ocasionarão gradati-
vamente a mudança de pensamento a respeito desse ambien-
te, adquirindo aos poucos o sentimento de que a biblioteca já 
não é mais a mesma de outrora. Hoje, ela vive e fala recitando 
entre versos e prosas a arte do ato de ler e reler a história da 
humanidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante do exposto, resta evidente que a mediação da 
leitura e a formação de leitores estão atreladas, assim como a 
educação e a cultura. Estas ações, que muito movimentam, en-
riquecem e dão vida as bibliotecas são as que formam leitores 
efetivos em um mundo repleto de conhecimentos e encantos. 
A partir do momento que a mentalidade do mediador de leitu-
ra e da família for modifi cada, certamente a população global 
será transformada numa sociedade menos alienada, mais justa 
e democrática, com cidadãos capazes de analisar, comparar e 
criticar as relações humanas no contexto político - social. 
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