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RESUMO 

Este estudo trata-se da leitura aplicada em um espaço itinerante no ensino fundamental a 
partir de uma biblioteca móvel. O método de pesquisa selecionado foi o qualitativo. Foram 
entrevistados 08 (oito) professores da rede estadual de ensino fundamental do município de 
Aracaju. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada e através da análise 
dos dados obtidos. Os resultados apontam que os professores consideram a biblioteca móvel 
como uma ferramenta importante para estimular nos alunos o gosto e o hábito pela leitura, 
mas, quanto à assistência de alguns docentes, constatou-se que se esquivaram deste projeto, 
não demonstrando nenhum empenho. A presença da biblioteca nas imediações da escola 
aumentou o número de leitores, e contribuiu para que os alunos se interessassem mais pela 
língua portuguesa.  

Palavras-chave: Biblioteca, Leitura, Livros. 

 

Abstract  

This study is about reading applied in a space traveling in elementary education from a mobile 
library. The research method selected was the quality. We interviewed 08 (eight) teachers 
from the state elementary school in the city of Aracaju. Data were collected through semi-
structured interviews and through analysis of the data. The results show that teachers consider 
the mobile library as an important tool to stimulate the students' taste and the reading habit, 
but as for the assistance of some teachers, it was found that shied away from this project, 
demonstrating no commitment. The presence of the library near the school increased the 
number of readers, and contributed to the students more involved in the Portuguese language. 

Keywords: Library, Reading, Books. 

 

 

 

                                                           
1
 Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú e Pós-Graduando da Especialização 

latu sensu Escola e Comunidade pela Universidade Federal de Sergipe. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 
2

Introdução 

 

Ser leitor não é resultado de um processo natural, uma vez que ninguém nasce com 

esta característica. Portanto formar leitores não é uma tarefa fácil.   

A escola deve conscientizar-se que o seu papel como instituição responsável pela 

transmissão do conhecimento sistematizado é formar leitores, despertando nos alunos, desde a 

educação infantil, o gosto pela leitura, pois, a maioria das famílias não constrói este hábito em 

casa. 

Na prática evidencia-se que na sociedade brasileira há poucas bibliotecas abertas ao 

público. Esse agrave em questão tem dificultado os trabalhos de leituras com os alunos, 

colaborando assim com o fraco desempenho em sala de aula na escola pública. E isto está 

relacionado à falta da posse do livro pelo alunando e a ausência do hábito de leitura no 

cotidiano da sociedade brasileira. 

Historicamente, as práticas coletivas de leituras no Brasil mantinham presos os 

leitores, o que gerou o desaparecimento e a exclusão social definitiva da leitura. Já no final do 

século XIX, com a abolição da escravatura e início da República, as classes desfavorecidas 

foram impedidas de serem alfabetizadas. Logo, ler e escrever passou a ser privilégios das 

elites da época. Copiar as culturas européias era se destacar da classe de analfabetos, 

permanecendo na Contemporaneidade. 

Como quase tudo no Brasil, as grandes produções literárias ficaram sobre o domínio 

das elites brasileiras, individualizando rotineiras culturas da burguesia européia.  

Mas há outros traços por onde a nossa intelectualidade ainda revela sua 
missão nitidamente conservadora e senhoral um deles é a presunção (...) 
outro é exatamente o voluntário alinhamento ao mundo circunstante, o 
caráter transcendente, inutilitário de muitas de suas expressões mais típicas. 
Ainda aqui cumpri considerar também a tendência freqüente, posto que nem 
sempre se manifesta para si enxergar no saber principalmente um 
instrumento capaz de elevar seu portador acima do comum dos mortais. O 
móvel dos conhecimentos não é, no caso, tanto intelectual mas ainda social, 
e visa primeiramente ao enaltecimento e a dignificação  daqueles que os 
cultivam. (BUARQUE, 2006, p. 164). 

  

Acompanhando o pensamento, o grande amor por si mesmo da elite brasileira, colocou 

uma barreira no acesso aos bens culturais letrados, bloqueando os diálogos das práticas 

coletivas. Essa classe não estava preocupada com a leitura crítica e o conhecimento, mas com 

a exibição pelo fato de saberem ler e de se acharem superiores a população de baixo grau de 

conhecimento, pelo fato de dominarem a técnica da leitura e escrita. 
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A margem do grupo formado por europeus de pele branca e do sexo masculino estava 

o grupo formado por índios, negros e mestiços chamados de primitivos e irracionais. Este 

último grupo era pouco letrado, e em virtude disto, era excluído. As leituras realizadas pelas 

mulheres eram poucas e de baixa qualidade, não sendo consideradas. Por sua vez, aos homens 

eram creditadas histórias amorosas e de outras naturezas. As classes populares não 

alfabetizadas foram excluídas pela modernização e por isso, estagnaram.  

No período da ditadura militar, as classes populares tiveram suas manifestações e 

expressões culturais, literárias, artísticas, religiosas e políticas bloqueadas, estas tratavam de 

experiências fora do contexto da elite. Tudo que era lido, falado e escrito pelas classes menos 

favorecidas, que eram apresentadas coletivamente, foi impedido. 

Atualmente, sabe-se que o Brasil possui 27 Estados e 5.507 municípios, porém o país 

possui apenas 4.234 bibliotecas cadastradas no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 

(SNPB, 2001). Por sua vez, a quantidade de bibliotecas públicas com acervos desatualizados, 

localizadas nos centros privilegiados das cidades, tem dificultado o acesso de livros para 

alunos desfavorecidos. 

De acordo com Cagliari (2007, p. 150): 

A leitura é pois, uma decifração como decodificação. O leitor deverá em 
primeiro lugar decifrar a escrita e depois entender a linguagem encontrada, 
em seguida decodificar todas as implicações que o texto tem e, finalmente 
refletir sobre isso, formando assim o próprio conhecimento e opinião a 
respeito do que leu (...).  

 

Assim, entendendo o que está cifrado, o leitor converte a mensagem, decifrando o 

código do texto, obtendo o conhecimento e formulando sua opinião crítica. Segundo Cagliari 

(2007, p.148), a atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação é a leitura. É 

muito mais importante saber ler do que escrever. Sendo assim, o melhor que a escola pode 

oferecer aos alunos deve está voltada para a leitura. 

O termo leitura tem sido discutido em seminários, congressos, como também em livros 

e revistas especializados. Mas, o que nota-se nos primeiros dias de aula é que os alunos tem 

pouco contato com a leitura no cotidiano e diante disto, percebe-se que existe uma carência 

muito grande. A prática tem demonstrado que há alunos que sabem ler e não sabem escrever e 

outros que escrevem e não leem.  

Para Cagliari (2007, p. 169) “Além de ter um valor técnico para a alfabetização, a 

leitura é ainda uma fonte de prazer, de satisfação pessoal, de conquista, de realização, que 

serve de grande estímulo e motivação para que a criança goste da escola e de estudar.” 
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Vale salientar que não existe ensino sem leitura e cabe aos docentes utilizá-la como 

mecanismo que facilite o aprendizado das crianças, promovendo o crescimento intelectual e 

crítico. Também, deve facilitar o acesso à informação, colaborando para a elevação da 

comunidade escolar da qual faz parte, ampliando a leitura de livros literários e didáticos e 

apoiando a formação de leitores mediante o desenvolvimento da criatividade do aluno. 

Um desses mecanismos que tem favorecido e levado a comunidade escolar a ter prazer 

pela leitura é o serviço de biblioteca móvel, que contribui para superar as defasagens nos 

espaços de leitura das escolas públicas. 

 

 

Tipos de Leitura 

 

Cagliari (2007), define leitura como sendo qualquer tipo de manifestação linguística 

que um indivíduo utiliza para recuperar um pensamento construído por pessoa colocando-o na 

forma escrita. Partindo disso, ele caracterizou a leitura como ouvida, vista ou falada. 

O primeiro contato da criança com um texto é realizado oralmente, quando outra 

pessoa conta os mais diversos tipos de histórias. Para Cagliari (2007, p. 156) “[...] Ouvir uma 

leitura equivale a ler com os olhos [...]”. Nesta fase as histórias narradas devem falar sobre a 

vida da criança e os eventos que ocorreram com ela ou com as pessoas de sua família. Esse 

tipo de leitura chama-se de auditiva.  

Segundo Abramovich (1997) quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar 

de forma mais clara, sentimentos que tem em relação ao mundo. As histórias trabalham 

problemas existenciais típicos da infância, como medos, sentimentos de inveja e de carinho, 

curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos. 

A segunda é a leitura visual, conhecida como leitura silenciosa. Ela acontece 

frequentemente na individualidade e é a mais comum entre as pessoas. A leitura silenciosa 

reinou por muito tempo e era considerada como a verdadeira leitura. Observar-se que a leitura 

visual não inibe o leitor, devido as deficiências linguísticas, mas ela melhora a velocidade de 

leitura, recuperando o que já foi lido sem constrangimento.  

A terceira Cagliari define como, 

A leitura oral, falada ou ouvida é processada foneticamente com a mesma 
percepção auditiva da fala. (...) Com a leitura visual, falada ou silenciosa, 
acontece o mesmo mecanismo de percepção auditiva da fala, para que 
aconteça a decodificação do texto, é necessário o mecanismo que decifre a 
escrita. Não existe leitura sem decifração da escrita (Cagliari, 2007, p. 50).     
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Como Ler 

 

Em primeiro lugar, deve-se dizer que a leitura não é a fala da escrita, mas, um 

processo próprio, que pressupõe um amadurecimento de habilidades linguísticas em partes 

diferentes do que ocorre na produção da fala espontânea. Ler é também uma reprodução 

sistemática, adquirida num decorrer de um processo, que praticada evolui para sempre.  

Ao ler se interpreta o pensamento de outro, colocando-se com um ator. A criança que 

começa a ler é diferente de um adulto experiente com a leitura, para ela o esforço é 

inigualável, difícil de decifrar os elementos fórmicos das semânticas. De acordo com 

Foucambert, 

Ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 
certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter acesso 
a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte das novas 
informações ao que já se é. (FOUCAMBERT, 1994, p. 5)  

 

É sucinto apontar que a leitura é algo muito importante para o indivíduo e sua 

grandiosidade não deve ser apenas compreendida com a alfabetização, mas também com a 

interpretação daquilo que se lê, motivando assim o gosto pela leitura.  

 

 

Fala, Letramento e Inclusão Social por meio da Leitura e Escrita 

 

Mollica (2007), baseada nas teorias de Soares, relata que o conhecimento adquirido 

dentro e fora da escola é absorvido de maneira distinta, sendo essa análise fundamental para o 

entendimento da educação. Para a autora, o falante não conhece a sua língua profundamente, 

embora seja conhecedor da presença de diversas formas de dialetos no meio social. Assim, é 

necessário que se compreenda a lógica do falante enquanto ser social, o qual possui diversos 

papéis na comunidade em que está inserido. 

A prática de leitura e escrita faz com que os falantes tenham melhores condições de 

adquirir a cidadania plena, pois esta prática é uma ferramenta de suma importância quando se 

fala na formação básica do cidadão, pois tem função social. Dessa forma, a escola tem como 

principal papel tornar o indivíduo ativo e transformador. Isso quer dizer que o indivíduo 
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comum tem em mente que a escola representa o caminho mais eficiente para alcançar melhor 

situação na vida.     

Partindo para o letramento, a autora demonstra que este deve ser compreendido como 

práticas sociais em que criam identidade que vão além dos limites da escrita. Cabe a escola 

ser uma das agências de letramento da sociedade, a fim de permitir ao aluno a conquista dos 

espaços sociais, constituídos por grupos de distintos níveis de letramento, por meio do 

conhecimento cultural da sociedade.  

Mollica (2007) enfatiza que o imaginário coletivo tem ciência da importância que tem 

a escrita no papel da inclusão, afirmando que ainda existem grandes preconceitos na 

sociedade com relação aqueles que não dominam a escrita. Isso quer dizer que os indivíduos 

semi-analfabetos estão sujeitos ao controle de toda ordem, restando-lhes papéis de marginais 

no contexto social. Logo, há distinção entre a maneira de pensar de grupos letrados e menos 

letrados. A autora em questão, citando Luria, confirma que os sujeitos menos letrados 

apresentam mais dificuldades em seguirem instruções e manipularem a produção cognitiva, 

como também os procedimentos metacognitivos. Em alguns casos, sujeitos menos letrados na 

sua prática diária poderão adquirir experiências, aprendendo e assimilando conhecimento por 

meio de atividades repetitivas, responsáveis pela reflexão desses sujeitos. 

Sabe-se que o letramento sistemático é adquirido numa instância institucional, cuja 

qualidade deixa a desejar no Brasil. Diante disto, a escola deve letrar sua clientela com 

qualidade, para que haja a inclusão definitiva do indivíduo na sociedade. 

Partindo para a diversidade linguística e mobilidade social, deve-se considerar a 

riqueza do português brasileiro e a complexidade do tecido social atuante no país. Para 

Mollica (2007), essa diversidade proporciona para uma idéia razoável de sociedade mais 

dinâmica, possuidora de diversos estilos de vida e de visões de mundo. Deste modo, cabe ao 

indivíduo respeitar a diversidade linguística de cada sistema social.               

No Brasil, os padrões sociolinguísticos foram baseados na tradição dialetológica, 

caracterizando o padrão culto, as variedades populares e os falantes regionais. Para a autora, o 

grau de isolamento geográfico e social favorece para as marcas de estratificação descontínua, 

como também as relações sociais, os tipos das redes sociais e o nível de relação do falante 

com o meio. 

Assim, os padrões linguísticos estão postos à avaliação social, tanto positiva quanto 

negativa, as quais caracterizam o tipo de inclusão do falante em um contexto social. No 

Brasil, o grau de renda, o grau de escolarização, o acesso a bens culturais, o nível de 
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comprometimento com a cultura letrada são caracterizados como agentes de mobilidade 

social.     

Desta forma, os estigmas presenciados na sociolinguística, sejam na escrita ou na fala, 

podem ser eliminados quando o sujeito se dispõe de maior sensibilidade e percepção 

linguísticas para entender esses fenômenos sociais. Asssim, há de fato um mercado aliado à 

forma linguística baseada na renda, sexo, faixa etária e nível escolar do falante. Dessa 

maneira, em relação ao uso, os falantes considerados conscientes e de renda mais alta, 

confirmam maior número de empregos da forma padrão. Cabe a escola mostrar e trabalhar no 

aluno sob a existência de um mercado que valoriza a forma padrão da fala e da escrita.  

Com relação à estrutura linguística, esta não deve ser compreendida simplesmente 

como algo positivo ou negativo, ela deverá ser entendida na sua totalidade e no contexto que o 

sujeito está inserido. De acordo com o ponto de vista educacional não há nenhuma vantagem 

em avaliar os alunos quanto à variedade linguística. Esses tipos de preconceitos sobre 

variedade linguística, só aumentam a distância entre a língua dos alunos, como também a 

variedade padrão, causando principalmente a baixa-estima, bloqueio dos falantes no 

relacionamento em sala de aula.      

 No mundo há uma enorme variação e dinâmica das línguas. No caso do português 

(PB), a partir do senso comum há presença de vocábulo para um mesmo significado. Esses 

fenômenos podem ser entendidos através de fatores sociais, estruturais e pragmáticos, 

encontrados nos marcadores regionais e sociais do país.  É nesse sentido que surgem os 

dialetos.  

De acordo com Mollica (2007), as variações linguísticas podem aparecer em todo 

território nacional. Nesse sentido, percebe-se que as marcas linguísticas sujeitas à modificação 

dependem da ação das variáveis estruturais, sociais e de outra natureza, colocadas com maior 

ou menor probabilidade. Ela afirma que há pelo menos uma pessoa variedade standard. 

Entretanto, as polarizações entre as duas variedades não estabelecem fielmente a realidade de 

uma língua. 

Com as relações aos padrões linguísticos, é ele que confirma as manifestações de 

língua como certas ou erradas. Todavia, o sujeito jamais poderá definir qualquer padrão como 

melhor ou pior na sua avaliação de pré-julgamento. Cabe ao indivíduo descrever e analisar os 

diferentes usos de linguagem do falante, deixando o julgamento de lado.  

Baseado em Mollica (2007), o erro constituirá ou não uma questão a ser considerada. 

Caso assuma atitude prescritivista, indo em contra a norma culta serão considerados erros que 
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devem ser eliminados do vocabulário do falante. Caso assuma atitude descritivista, empregos 

atípicos e certos padrões de usos serão estabelecidos como naturais ou inadequados. 

Em virtude disso, não há como dissociar a Linguística da área da Educação. Dessa 

maneira, devem-se respeitar as variantes condicionantes de cada aluno acerca da sua 

utilização dialética.    

Desta maneira, é necessário que o docente disponha de vasto material didático, como 

no aprimoramento do processo de aprendizagem mais eficiente do aluno na escola no 

momento do letramento. Todavia, é de extrema importância que o professor consiga superar 

os diversos problemas encontrados na língua portuguesa, tendo assim grandes chances de 

solucionar os diversos desafios do dia-a-dia. 

É necessário também que o professor tenha acesso às pesquisas linguísticas sobre a 

fala e a escrita, a fim de que possa possuir conhecimento das adequações e inadequações de 

uso, mediante ao desenvolvimento total da habilidade da fala e da escrita. Mollica (2007) 

relata que o docente deverá respeitar às variações regionais dos alunos; conhecer os 

significados sociais atribuídos às formas variantes e ter consciência do nível de regionalização 

das variantes. 

A autora aborda alguns casos de fenômenos, classificando-os na sua devida ordem 

para demonstrar para ao professor como devem ser trabalhados em sala de aula. Ela destaca 

que o docente tem que trabalhar com metodologia pedagógica no uso da escrita e da fala, 

sempre respeitando o tipo de modalidade, não podendo trabalhar com balizas da tradição da 

gramática.  

O padrão coloquial da língua portuguesa pelo sujeito terá o seu domínio completo a 

partir do letramento formal, gerando os padrões cultos, resultando assim os estilos e gêneros 

formais na fala e na escrita. É através do letramento que o sujeito coloca em prática na 

sociedade aquilo que foi aprendido pelo conhecimento, incorporando-os e colocando-os na 

sociedade as práticas de ler e escrever com sentido e significados das coisas.    

A língua culta consiste em um direito do falante, mesmo que este não a coloque em 

prática. Cabe a escola manter uma percepção despertadora em graus altos por pressão social 

mais ampla. Dessa maneira, a escola alcança o seu objetivo que é conscientizar os educandos 

a respeitos das variações linguísticas. 

 O professor deve priorizar as variáveis que mais influencia na emergência do erro na 

escrita. Ele deve estabelecer uma pedagogia do ensino de português voltada para experiências 

de pesquisas já realizadas no campo educacional. Assim, fica demonstrado que os estudos 

sociolinguísticos são importantes para o ensino em sala de aula. 
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Mollica (2007) aborda as propostas pedagógicas dentro e fora do texto. Ela diz que é 

preciso que o professor supere o desequilibro do dialeto, no que se refere às formas 

prestigiadas e não prestigiadas. 

Deste modo, não é somente o sujeito que aprende, todavia a comunidade social na qual 

está inserido também aprende, construindo assim o conhecimento em grupo. O papel do 

professor consiste de fato em proporcionar para o aluno a reflexão do que está sendo escrito, 

como também evitar preconceitos que envolvam a oralidade e as variedades consideradas sem 

prestígios.  

Uma forma de se trabalhar com o aluno seria com textos reais, sendo a atividade 

escolar voltada para a sistematização do conhecimento linguístico do aluno. Nesse sentido, 

evita-se o ensino da língua portuguesa baseada em padrões gramaticais anacrônicos e 

artificiais. É na experiência coletiva entre professor-aluno que o saber se dá de forma 

prazerosa. 

Mollica (2007) adverte que é possível trabalhar a variedade padrão da escrita do 

discente por meio de guias baseadas em tendências de usos da língua materna. Em virtude 

disso, os procedimentos pedagógicos devem sem voltados para o universo dos falantes, cujo 

tipo linguísticos de cada sujeito seja direcionado para a inclusão social.  

Quanto à assimilação do aluno acerca da norma culta, ela se dá durante todo o 

processo de escolarização, e cabe, portanto, ao professor ficar atento quanto às questões 

dialetais presente no meio social de cada aluno. Certos professores exigem do aluno apenas 

resposta considerada correta para satisfazê-lo. Isso condiciona o aluno a fazer as atividades 

escolares pensando em agradar ao professor, desconsiderando assim a principal função da 

educação que é transformar o sujeito crítico para a sociedade. 

Segundo Mollica (2007), o preconceito linguístico deve ser retirado da sala de aula, 

entretanto se deve incluir a co-construção de estruturas de prestígios nas interlocuções no 

contexto escolar. Em virtude disso, é imprescindível que o docente da língua portuguesa 

ensine as normas cultas por meio de diversos tipos de textos, sem necessariamente abrir mãos 

dos exercícios. O aluno em si deve querer aprender o que está sendo ensinado pelo professor, 

no intuito de conseguir dominar a norma padrão por meio de exercícios escolares.  

Todavia, a escrita e a fala não devem ser simplesmente como algo mecânico, é 

necessário que o professor mostre para o aluno que existe uma norma padrão que prioriza o 

dialeto de prestígio na sociedade. Porém o professor não deve simplesmente desconsiderar o 

dialeto considerado sem prestígio, pois caso ele descumpra o que foi mencionado 

anteriormente acarretará como forma de exclusão no contexto escolar. 
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Assim, prioriza-se o diálogo entre professor e aluno, conscientizando que há diversas 

variações linguísticas presente em diversas partes do país, cabendo a todo indivíduo dominar 

a norma padrão como caminho de aumentar o seu conhecimento na sociedade. A inclusão em 

sala de aula verdadeiramente acontece quando está associada às atividades proposta pelo 

profissional da educação juntamente com o letramento. O letramento faz com que o aluno 

utilize-se da escrita na sua prática cotidiana com sentido e significado daquilo que está sendo 

realizado por ele. Em virtude disso, o letramento também é uma forma de inclusão para o 

sujeito e imprescindível para qualquer tipo de pessoa no seu trabalho do dia-a-dia. 

As bases teóricas citadas no livro fazem com que o docente tenha maior precisão 

quando estiver trabalhando em sala de aula com os alunos. Todavia, a pesquisa mencionada 

também traz grande contribuição quanto às situações vivenciadas por diversas pessoas, 

possibilitando assim uma “troca de experiências” entre os leitores.  

 

 

A Importância do Ato de Ler 

 

É indispensável falar sobre a importância do ato de ler. As primeiras leituras começam 

em casa com os pais, no seio da família, até chegar a sistematização na escola. 

Segundo Freire: 

Fui alfabetizada no chão do quintal da minha casa, á sombra das mangueiras, 
com palavras de mundo do meu mundo e não do mundo dos meus pais. O 
chão foi o meu quadro: graveto o meu giz. (Freire, 1989, p. 13) 

 

A decifração da palavra flui naturalmente da leitura do mundo particular, de cada um, 

do mundo do aluno, do mundo de Paulo Freire [...] 

A citação do autor é saudosista, porém, com a realidade do seu mundo de aprendiz, 

vivendo inteiramente a importância do ato de ler e de escrever, traduzindo momentos de vida 

real.  

Percebe-se que a realidade acima descrita reflete a teoria construtivista, pois a mesma 

reinava no mundo do autor, tendo em vista que o mesmo aprendia em contato com o chão, a 

lousa, o graveto, o giz (...). Ele não tinha que memorizar, mas, aprender o significado dos 

objetos. A leitura deve ser vista dessa forma. Começa com a leitura do mundo, segue o mundo 

sistematizado, onde educandos e educadores têm a necessidade de ler, e ler os mais diversos 

tipos de textos, estes de qualidade e que estimulem a criticidade.  
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Pesquisa Desenvolvida no Âmbito do Espaço Itinerante de Leitura  

 

Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa de investigação nos pressupostos 

do método descritivo exploratório2.  

De acordo com Chizzotti (2001, p. 49) a abordagem qualitativa tem como pressuposto: 

Parte do fundamento de que há relação dinâmica entre o mundo real o 
sujeito, e uma interdependências viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. (...) o 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados conectados por uma 
teoria explicativa: o sujeito-observador é a parte integrante do processo de 
conhecimento é interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 
 

Convergindo Morin (2007) de que se deve promover um novo espírito científico e 

uma renovação da cultura da humanidade para favorecer a inteligência geral e a ligação dos 

conhecimentos. Assim, a liberdade, a prosperidade e o progresso da sociedade e dos 

indivíduos são valores humanos fundamentais, e estes só serão atingidos quando os cidadãos 

estiverem na posse das informações que lhes permitam exercer os seus direitos democráticos e 

papéis na sociedade. 

A biblioteca porta de acesso local ao conhecimento fornece as condições básicas para 

uma aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão independentemente e para o 

desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais, como está estabelecido pelo 

manifesto da UNESCO sobre as bibliotecas públicas. 

As bibliotecas brasileiras, face às limitações de verbas, possuem um serviço fraco e 

não atendem a contento as necessidades de seus usuários. Haja vista, entram nessa 

condicional os serviços de biblioteca itinerante, mantida por entidade de sociedade anônima e 

entidade ligada ao terceiro setor com um trabalho memorável de visita aos bairros, realizando 

parcerias com escolas públicas do ensino fundamental e médio. 

O serviço de biblioteca volante destina-se a atender durante cem dias e por tempo 

indeterminado bairros periféricos, comunidades escolares e a comunidade do bairro a que está 

visitando naquele dia, e a grande concentração de comerciário. São oferecidos serviços como 

consulta local ao acervo, empréstimos domiciliar de livros e atividades que incentivam a 

formação de leitores.  

O intervalo de tempo entre as visitas corresponde, justamente, ao prazo para a 

devolução dos livros emprestados. O atendimento consiste das modalidades consulta e 
                                                           
2
 De acordo com Gil (1995, p. 45-47) o método descritivo exploratório é realizado especialmente quando o tema 
é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 
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empréstimo, com o livre acesso as estantes. Relatórios do acervo são disponibilizados pelo 

sistema de automação de bibliotecas, pois favorece a busca para o leitor.   

A equipe da biblioteca itinerante é composta por dois profissionais: um auxiliar de 

biblioteca e um motorista, capacitados e mantidos na equipe, com tarefas como, recebimento 

dos livros emprestados, recolocação dos livros nas estantes. 

A biblioteca possui um acervo de 3.000 títulos, sendo 1.500 títulos de diversas áreas 

do conhecimento (textos diversos, ou literatura geral) e 1.500 títulos de literatura brasileira e 

estrangeira (leitura específica). O serviço de empréstimo efetuado mediante apresentação de 

comprovante de residência, dever se valer das rotinas de praxe nas bibliotecas fixa. Todas as 

modalidades de atendimento serão inteiramente grátis. 

O Caminhão adaptado funciona a diesel, pesa cerca de 3 a 5 toneladas, com 

carroceria do tipo “baú” com dimensões mínimas de 4,5 m x 2,30 m x 2,30 m, e a seguinte 

composição interna: 

 

• Isolamento e revestimento; 

• Instalações elétricas (iluminação); 

• Estantes especiais para transporte do acervo; 

• Coberturas laterais do tipo avance, com área de abrigo de sol e chuva, mesas e 

cadeiras desmontáveis; 

• Microcomputador com impressora. 

 

Como não é possível instalar uma biblioteca em cada bairro, a biblioteca itinerante 

surge como solução criada para levar o conhecimento literário de bairro em bairro. Partindo 

desta realidade, chegou-se, através de uma amostra realizada na cidade de Aracaju a 

constatação de que esta realidade é provável no dia a dia da escola. 

Para obtenção de informação o levantamento foi realizado de formas direta através da 

pesquisa de campo, e a amostra foi de 08 (oito) professores, sendo 04 (quatro) do Ensino 

Fundamental e 04 (quatro) do Ensino Médio da rede pública estadual da Cidade de Aracaju. 

Foi aplicado um questionário para os professores com 10 (dez) questões fechadas e abertas, 

além de entrevistas orais. 

O questionário com dez perguntas enfatizou a presença da biblioteca móvel nas 

imediações da escola e sua contribuição para a formação de leitores no trabalho com as obras 

literárias em sala de aula. Baseado nisso, os resultados apresentados na tabela abaixo 
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descrevem a porcentagem máxima e mínima de ocorrência descrita pelos docentes 

entrevistados. 

Porcentagem Máxima de Ocorrência Porcentagem Mínima de Ocorrência 
36% dos estudantes estão lendo de 1 a 10 livros 
por ano. 

14,5% ainda não foram atraídos pela 
biblioteca móvel. 

46% dos professores passaram a indicar o uso 
da leitura. 

14,5% trabalham de forma crítica na busca 
de leitura. 

53% dos professores estimularam o hábito da 
leitura fora da sala de aula. 

35% não se interessaram pela leitura fora da 
sala de aula. 

70% dos alunos fazem leituras extraclasse. 25% não continuam lendo extraclasse. 
55% tem dificuldade na leitura. 20% conseguem ler um texto. 

 

É relevante ressaltar que o presente estudo foi realizado com a finalidade de obter 

informações sobre os benefícios obtidos, através de uma biblioteca itinerante, para a formação 

de leitores nas escolas dos bairros periféricos de Aracaju, relacionando as respostas das 

entrevistas aos objetivos propostos. Assim, as repercussões sobre as leituras são diferenciadas, 

permitindo então, a categorização das amostras com o intuito de melhorar a compreensão da 

análise. 

Os professores entrevistados relataram que a maioria de seus alunos tinham 

dificuldade em ler e interpretar textos, mas, a partir do momento em que os discentes 

começaram a frequentar a biblioteca móvel, passaram a ter uma postura mais crítica e 

consciente em relação aos que não freqüentaram de forma ativa esse espaço de leitura.  

Os docentes destacaram que os seus alunos passaram a ler uma maior quantidade de 

livros durante o ano, tanto de leituras obrigatórias como de leituras espontâneas. Os mesmos 

destacaram como a biblioteca móvel possui uma variedade de textos, que contribuíram de 

forma ativa para incentivarem os alunos a lerem e a se familiarizarem com as mais variadas 

fontes literárias, como livros, revistas, jornais, etc. 

Ficou evidenciado que a presença da biblioteca móvel auxilia o trabalho da escola, 

pois tem atraído professores e alunos, contribuindo para melhorar o desempenho dos mesmos.  
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Considerações Finais   

 

Evidenciou-se que a biblioteca itinerante nas escolas causou euforia e satisfação na 

maioria dos docentes, discentes, pais de alunos e comunidade.  

A biblioteca móvel provocou mudanças de comportamento nos alunos envolvidos. 

Mas, isto só foi possível em virtude dos recursos técnicos e profissionais existente, uma vez 

que gerou nos alunos interesse pelos livros e pela escola.  

As famílias que apoiaram este projeto perceberam o interesse e o crescimento de seus 

filhos.  

Os professores envolvidos puderam acompanhar o crescimento intelectual de seus 

alunos e sentiram-se mais motivados, melhorando assim, seu desempenho em sala de aula. 

Entende-se que o professor, como educador e agente de mudanças, deve pautar suas 

práticas metodológicas de modo a mostrar, através das atitudes, que vale a pena ensinar, 

aprender e praticar a leitura. A escola é o espaço onde a criança deve ter oportunidade de 

interagir com uma infinidade de textos orais e escritos, pois, cabe a mesma a tarefa básica de 

ensinar a ler e a escrever aos que nela ingressam, e a biblioteca itinerante surge como aliada 

neste objetivo pedagógico. A leitura deve ser aproveitada pelos alunos, pois o sucesso da 

escola e de todos que a compõem depende da formação e consolidação do conhecimento 

adquirido através da deste instrumento de formação.   

A leitura, desde que seja trabalhada de forma correta, constitui-se como um modo 

prazeroso para que o indivíduo adquira conhecimento. Ela é uma ferramenta de suma 

importância para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem, por isso, é necessário 

que a família, a escola e a sociedade se unam com o objetivo de formar leitores críticos e 

conscientes de seu papel na sociedade. 

Nos dados obtidos pela pesquisa realizada, constatou-se que o contato com indivíduos 

que possuem melhores níveis sociais, culturais e de escolarização, produzem mudanças de 

comportamentos nas pessoas inseridas nesta relação. A própria pesquisa revela que algumas 

pessoas não escolarizadas defendem o ponto de vista de que as diversas funções da linguagem 

podem ser adquiridas sem a presença de uma instituição escolar.  

Diante do exposto, conclui-se dizendo que o presente trabalho ajuda o professor da 

língua portuguesa a se situar em sala de aula, respeitando o aluno quanto a sua formação 

social. Mas ele nos alerta para a questão da dominação tanto da fala, escrita, e letramento para 

que possamos conseguir na sua totalidade a inclusão do aluno no contexto escolar.     
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