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RESUMO 

 
 
O presente trabalho aborda a produção científica acerca da leitura infantil na base 
de dados BRAPCI. Tem como objetivo geral verificar na BRAPCI a existência de 
artigos científicos alusivos à leitura infantil. E como objetivos específicos identificar 
os temas correlatos que representam a temática dentro da CI; organizar as 
referências disponíveis na base e elaborar uma lista; disseminar a lista para a 
comunidade do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de 
Sergipe; fazer um estudo bibliométrico com os autores e revistas que tratam do tema 
evidenciando as datas. No que se refere a metodologia, a pesquisa classifica-se 
como exploratória, descritiva e quantitativa, havendo delimitação dos termos de 
busca por: leitura infantil e leitura para criança (correlato), englobando três campos: 
título, resumo e palavras-chave. Quanto aos resultados foi percebido que a BRAPCI 
não possui uma grande quantidade de artigos alusivos a leitura infantil. Concluiu-se 
que cabe ao profissional da Ciência da Informação se interessar e enfatizar as 
produções científicas levando em consideração os benefícios que são obtidos para o 
público infantil, bem como fomentar nas bibliotecas ações de incentivo à leitura 
partindo do pressuposto de que esse trabalho estimula a produção do conhecimento 
e transforma a criança em um ser atuante, capaz de executar e compartilhar o 
conhecimento adquirido. 
 
Palavras-chave: Leitura infantil. BRAPCI. Artigos periódicos. Biblioteconomia. 
Ciência da informação.  
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This work addresses the scientific production about child reading in the BRAPCI 
database. Its general objective is to verify at BRAPCI the existence of scientific 
articles alluding to child reading. And as specific objectives to identify the related 
themes that represent the theme within the IC; to organize the available references in 
the base and elaborate a list; to disseminate the list to the community of the 
Department of Information Science of the Federal University of Sergipe; to make a 
bibliometric study with the authors and journals that deal with the theme highlighting 
the dates. With regard to methodology, the search is classified as exploratory, 
descriptive and quantitative, with delimitation of the search terms by: reading for 
children and reading for children (correlate), covering three fields: title, abstract and 
keywords. As for the results, it was noticed that BRAPCI does not have a large 
number of articles alluding to child reading. It was concluded that it is up to the 
Information Science professional to be interested in and emphasize the scientific 
productions taking into account the benefits that are obtained for the child public, as 
well as encourage in libraries actions to encourage reading based on the assumption 
that this work stimulates the production of knowledge and transforms the child into an 
active being, capable of executing and sharing the knowledge acquired. 
 
Keywords: Child reading. BRAPCI. Periodic articles. Librarianship. Information 
science.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala em leitura nos remetemos a palavras e signos, é o ato de 

ler, de dar sentido e interpretação ao texto. Compreende-se que a leitura 

acompanha o indivíduo desde os primeiros anos de vida, quando se inicia a soletrar 

as primeiras palavras e tenta-se decifrar o que está escrito. Tenta-se compreender 

tudo o que está ao redor, desde a leitura de um livro a um simples passar de olhos 

em uma figura ou imagem. 

A leitura vem sendo um dos temas de discussões enfrentadas pela 

ciência da informação uma vez que, pode-se dizer que ela é responsável por 

contribuir na formação da pessoa inserindo-o nas questões voltadas para a 

sociedade, para seu dia-a-dia, para sua visão de mundo e para sua vida como um 

todo. Sobre a visão de mundo Freire (1989, p. 09) expõe: 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção 
das relações entre o texto e o contexto.  

 

Arendt (2005) fala que ler é um ato de interação e de diálogo entre o leitor 

e o texto, entre o leitor e o mundo. A leitura é parte fundamental do saber, 

fundamenta as interpretações e viabiliza a compreensão do outro. Para que isso 

aconteça de fato, é essencial que o ato da leitura aconteça em ambientes favoráveis 

à sua aquisição, no entanto deve-se ser respeitado o nível sociocultural do leitor.  

As crianças estão desde muito cedo rodeadas de anúncios, livros, rótulos, 

cartazes, embalagens, jornais, folhetos e revistas. Elas também estão expostas as 

diversas tecnologias eletrônicas logo nos anos iniciais, o que contribui diretamente . 

As práticas de leitura consideram que as crianças, inseridas em uma cultura letrada 

desde que nascem, começam a pensar cedo sobre os usos da leitura, já que 

participam em seu dia-a-dia de muitas dessas práticas, embora variando o tipo de 

participação conforme o contexto social em que vivem.  

No entanto, embora exista todo um leque de possibilidades para a criança 

ser inserida no mundo da leitura, vários fatores dificultam tal inserção. De acordo 

com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2018, p.05), 
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seis em cada dez crianças e adolescentes brasileiros vivem na pobreza tendo seus 

direitos violados. 

 

No Brasil, quase 27 milhões de crianças e adolescentes (49,7% do 
total) têm um ou mais direitos negados. Os mais afetados são 
meninas e meninos negros, vivendo em famílias pobres 
monetariamente, moradores da zona rural e das Regiões Norte e 
Nordeste (UNICEF, 2018, p.05) 

 

Tal condição social associada a pais não alfabetizados, bem como a falta 

de acesso a livros e a escassez de bibliotecas infantis, comunitárias e escolares, 

contribuem para o não desenvolvimento da leitura e consequentemente pelo gosto 

da mesma. Outro aspecto importante é com relação ao direito à educação já que 

  

20,3% das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos têm o direito 
à educação violado. 13,8% estão na escola, mas são analfabetos ou 
estão em atraso escolar, estando em privação intermediária. E 6,5% 
estão fora da escola, em privação extrema (UNICEF, 2018, p.10) 

 

Ler é uma habilidade linguística na qual a aprendizagem depende do 

processo de participação em práticas sociais de leitura, a partir das quais as 

crianças refletem sobre a língua, construindo suas hipóteses. Oportunizar a criança 

a exploração de diversos gêneros textuais, como a literatura infantil, além de ser 

prazeroso, permite a compreensão das diversas formas que pode assumir a 

linguagem, dependendo do fim a que pretende servir. Para as crianças a leitura é 

importante pois auxilia em sua formação, em seu processo educacional, além de 

inseri-las na escrita e na linguagem correta. A função da leitura é de transformar, 

pois através dela se pode provar novos sentimentos em vários lugares por meio da 

imaginação. 

Diante da importância que a leitura infantil possui para a formação do 

indivíduo, saber como a comunidade científica vê tal informação por meio das 

produções é fator essencial. Ressalta-se a importância da comunicação científica, 

uma vez que a ciência é uma atividade social partilhada por grupo de cientistas da 

mesma área de conhecimento (VOLPATO, 2008). 

Segundo Meadows (1999, p. 07): 

 

A comunicação situa-se no próprio coração da ciência. É para ela tão 
vital quanto à própria pesquisa, pois a esta não cabe reivindicar com 
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legitimidade este nome enquanto não houver sido analisada e aceita 
pelos pares. Isso exige, necessariamente, que seja comunicada. 

 

Em um período caracterizado pelos avanços tecnológicos e pela 

incessante necessidade de comunicação e informação atualizada, todo o enfoque se 

volta à utilização de recursos tecnológicos que intensifiquem a disseminação do 

conhecimento sobre determinado assunto. Os modelos de armazenamento, 

organização e propagação das informações à sociedade são imprescindíveis para 

atender as solicitações advindas com a Sociedade da Informação. 

Para Sayão (2010, p. 73):  

 

Quando focamos nossa atenção no domínio específico dos 
periódicos eletrônicos, fica evidente que o instrumental 
disponibilizado pelas tecnologias – computadores, capacidade de 
armazenamento, redes, tecnologias de apresentação e pacotes 
especializados de software –, aliado a fenômenos recentes como o 
movimento de livre acesso e auto publicação, têm favorecido e 
acelerado o aparecimento de novos títulos de periódicos 
exclusivamente eletrônicos, muitos deles geridos pela própria 
comunidade acadêmica. 

 

Neste contexto, a escolha pelo tema surgiu a partir da necessidade de 

explorar a produção científica acerca da leitura infantil na área de Ciência da 

Informação (CI), visto sua importância para a formação do indivíduo. Diante dos 

benefícios que a leitura infantil proporciona para a criança questiona-se: será que a 

BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação) possui em sua base produções científicas sobre a leitura infantil? Por 

ser uma base de dados de grande relevância e notoriedade, o pressuposto desse 

trabalho é de que a mesma possui um número significativo de artigos que abordem 

a leitura infantil. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral verificar na BRAPCI a 

existência de artigos científicos alusivos à leitura infantil. E como objetivos 

específicos identificar os temas correlatos que representam a temática dentro da CI; 

organizar as referências disponíveis na base e elaborar uma lista; disseminar a lista 

para a comunidade do Departamento de Ciência da Informação da Universidade 

Federal de Sergipe; fazer um estudo bibliométrico com os autores e revistas que 

tratam do tema evidenciando as datas.  
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Diante da importância da leitura infantil para o desenvolvimento da 

criança, os resultados apresentados nessa pesquisa trarão benefício para a 

biblioteconomia, para a Ciência da Informação, bem como para todos os 

pesquisadores da área da leitura infantil através da sistematização das produções 

científicas acerca do tema. 

O primeiro capítulo dessa pesquisa diz respeito a história da leitura, sua 

origem, por quem era realizada a leitura, as mudanças na atividade de ler, os 

primeiros leitores, a leitura oral, a leitura silenciosa e a prática da leitura no Brasil. Já 

no segundo capítulo aborda-se a definição de leitura e de leitura infantil, sua 

etimologia, e a recomendação de leitura para o público infantil de acordo com as 

fases de formação do leitor. 

O capítulo terceiro discorre sobre a leitura infantil, o qual engloba suas 

definições e a importância da leitura infantil como um todo, evidencia a importância 

do papel da família e da escola, a indicação de idade para a criança ser apresentada 

à leitura, e as vantagens para seu processo de desenvolvimento. No quarto e último 

capítulo se demonstra a relação da ciência da informação com a leitura, a definição 

e objetivos das bibliotecas infantis, escolares e públicas, como as unidades de 

informação contribuem para a o desenvolvimento da leitura infantil, as atividades 

para incentivar/desenvolver leitura, e como as bibliotecas infantis e escolares se 

complementam. 

Na metodologia tem-se o desenvolvimento sobre os métodos utilizados, 

bem como a delimitação dos termos de busca usados para a análise de conteúdo na 

base de dados. Em resultados e discussões serão dispostas as referências 

disponíveis na base bem como disponibilizada a lista e o estudo bibliométrico com 

os autores e revistas que tratam do tema. Nas considerações finais é apresentado o 

panorama encontrado na referida base. 

Enfim, este trabalho investiga a produção científica sobre leitura infantil na 

BRAPCI. 

 

 

 



12 
 

2 HISTÓRIA DA LEITURA 

Há milhares de anos a humanidade começou a representar animais e 

cenas do seu cotidiano através das inscrições nas paredes das cavernas. Tais 

inscrições, denominadas de arte rupestre, com o tempo evoluíram para uma forma 

simples de comunicação: a pictografia.  

De acordo com dicionário Michaelis (2000, p. 103) a pictografia é uma 

“escritura primitiva ideográfica, em que as ideias são expressas por meio de cenas 

ou objetos desenhados”. Dessa forma, a pictografia fez com que o homem 

desenvolvesse sons para transmitir o significado daquela escrita, tornando possível 

a comunicação e o relacionamento com outros homens. Servindo como base para a 

escrita cuneiforme e a hierográfica, a pictografia apesar do passar dos milênios 

ainda continua sendo utilizada principalmente na sinalização de trânsito e de locais 

públicos, pois são autoexplicativas e universais. 

Antes da evolução da escrita, o conhecimento na antiguidade era 

transmitido sobretudo de forma oral, assim, a oratória era a base dos ensinamentos 

que os mestres transmitiam a seus aprendizes, que eram apenas ouvintes. “A 

tradição oral prevalecia em todos os gêneros, mantendo a escrita limitada à 

documentação, sem expandir-se à expressão criativa” (FISCHER, 2006, p.28). 

Assim, a oralidade desempenhou um papel cultural importante juntamente com a 

escrita.  

Sobre a origem da leitura Kilian e Cardoso (2012, p. 02) ressaltam que: 

 

Segundo relatos históricos e arqueológicos, foi na Babilônia onde 
tudo começou. Hoje, dessa cidade só restam ruínas na região 
Mesopotâmica do Egito. Seu povo foi o precursor de muitos avanços 
da civilização como, por exemplo, agricultura, arquitetura, comércio, 
astronomia, direito, escrita. Nesse local, surgiram as primeiras 
inscrições do que viria a consumar o nascimento de uma prática 
revolucionária - a leitura. 

 

De acordo com Manguel (1997, p. 206), por questões econômicas, “ali 

[...], têm afirmado os arqueólogos, começou a pré-história do livro”. Em tabuletas de 

argila, com caracteres mnemômicos, iniciava a escrita para sinalizar o tipo de 

comercialização estabelecida entre os comerciantes. Dessa forma, “Quando as 

cidades-estados ampliaram seus domínios, as necessidades da escrita aumentaram 
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de modo exponencial, exigindo formas cada vez mais complexas de documentação 

escrita – todas com a finalidade de leitura oral” (FISHER, 2006, p.09). 

 A necessidade de não alterar aquilo que foi transmitido oralmente 

contribuiu para o surgimento da escrita. Ainda para Fisher (2006, p. 27) ”[...] os 

reinos do Alto e do Baixo Egito e as cidades-estados mesopotâmicas progrediram e 

prosperaram, transformando-se em grandes impérios, apenas depois do surgimento 

da leitura e da escrita”. A possibilidade de uma melhor organização econômica e 

contábil só foi possível a partir da prática dessas duas ações. 

No antigo Egito tanto a leitura quanto a escrita eram restritas a filósofos e 

aristocratas, designados escribas. Ainda para Fischer (2006, p. 17) 

 
por volta de 2.000 a. C., em Ur, a maior metrópole da região com 
uma população de aproximadamente doze mil pessoas, apenas uma 
pequena parcela, talvez uma em cada cem ou cerca de cento e vinte 
pessoas, sabiam ler e escrever. […] Sippar (Babilônia), com cerca de 
dez mil habitantes, […] apenas 185 escribas, dos quais dez eram 
mulheres. 

 

“Na voz daquele que o lê, entoava o escriba egípcio que, em cerca de 

1.300 a.c., entendia que ler significava declamar” (FISHER, 2006, p.09). Na idade 

antiga, a pessoa que fosse um escritor e leitor possuía prestígio e apresentava uma 

condição social mais favorável. Sendo um profissional da escrita o indivíduo era 

capaz de fazer movimentações financeiras, escriturários, contadores, bem como 

trabalhar em templos reais. Aqueles que eram mais graduados e que possuíam 

habilidades para os cálculos matemáticos, por exemplo, tornavam-se inspetores a 

qual era uma atividade muito respeitada e de muito valor. 

Fisher (2006, p.15) ainda fala que 

 

A leitura em sua forma completa surgiu quando se começou a 
interpretar um sinal pelo seu valor sonoro isoladamente em um 
sistema padronizado de sinais limitados. [...]A leitura deixava de ser 
uma transferência um a um (objeto para palavra) para se tornar uma 
sequência lógica de sons que recriasse uma linguagem natural 
humana. Em vez de lerem imagens, lia-se, desse modo, a 
linguagem.  

 

 A leitura foi uma tática de ensino usada em todos os povos da 

antiguidade e cada povo a desenvolvia de modo mais aproximado à sua cultura e 

valores por conta da própria evolução de cada população. Dessa forma, a leitura 
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serviu para o desenvolvimento social, embora não houvessem grandes escritos, mas 

sim, histórias descritivas e alguns tipos de registros as quais eram transmitidas por 

meio do discurso. Embora não houvesse uma prática de leitura próxima a atual, a 

sua aplicação era dirigida também a registro arquitetônico, o que distinguia uma elite 

que desde muito cedo estava próxima à leitura e a escrita.  

Fisher (2006, p. 09) ressalta que 

 

Em virtude da falta de textos mais longos e de público-leitor, a leitura 
na forma como a conhecemos atualmente não existia até a 
Antiguidade Clássica. Os leitores do passado observavam a madeira 
entalhada ou editavam cálculos, e o verbal torna-se visível. 
Pouquíssimas pessoas tinham motivos para aprender a ler: apenas 
os que desejassem conferir uma conta, verificar um rótulo ou 
identificar uma chancela de propriedade. 

 

Cavallo e Chartier (1998) abordam sobre a leitura oral como uma técnica 

que nos dias atuais, se não é excluída, simplesmente desapareceu. Sua atribuição 

não é somente a comunicação escrita aos não leitores, mas também ofertar a 

sociabilidade. 

A própria atividade de ler também passou por mudanças. Ela só 

conseguiu ganhar novos horizontes após a produção do papiro em grandes escalas, 

assim, no século III foi evidente um crescimento no comércio de livros, admitindo 

que a leitura não continuasse apenas como um “recurso de memória, mas um canal 

autônomo para transmissão de informação, interpretação e criação” (FISCHER, 

2006, p.51). 

A leitura oral concebida pelos pintores e iluminadores como um esforço 

intenso que movimentava todo o corpo (CHARTIER, 1998, p. 82), deu espaço para a 

leitura dos livros folheados no qual o leitor manuseia suas páginas. A leitura sempre 

foi diferente da escrita, uma vez que a escrita prioriza o som, enquanto a palavra 

falada necessita ser desmembrada em sinais representativos, priorizando assim o 

significado.  

No início da Idade Média a educação formal era reservada 

essencialmente ao meio clerical, no entanto, no que diz respeito a leitura, Fischer 

(2006, p. 131) aborda que 

 
Com algumas exceções, a leitura medieval ainda era sobretudo uma 
experiência coletiva. Em jardins ensolarados e saguões repletos de 
gente, romances e épicos não mais lidos em voz alta por serviçais e 
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escravos, mas pelos próprios membros da família - entretinham 
nobres e damas. 

 

Na Europa ocidental, nesse mesmo período, um analfabeto não era 

aquela pessoa que não sabia ler, e sim aquela que não sabia ler em latim, o veículo 

da cristandade e de toda educação. Contudo, apenas seria capaz de ter acesso ao 

conhecimento escrito, bem como compartilhá-lo a pessoa que soubesse ler em 

latim, o litteratus (FISCHER, 2006, p.137). Muitas das altas classes da sociedade, 

principalmente a realeza, privaram-se por completo da leitura, pois considerava essa 

prática um ofício indigno de sua posição, servindo apenas a padres e escribas de 

classes inferiores (FISCHER, 2006, p.153). 

Na era medieval ler era para poucos, a maioria da população utilizava as 

línguas vernáculas, mas os textos exercitados entre os letrados eram em latim. 

Dessa forma, o exercício da leitura necessitava de um aprendizado básico onde os 

principiantes eram estimulados a ler de maneira apropriada aos modelos 

estabelecidos e em fases pré-determinadas (FISCHER, 2006, p.153). 

Os primeiros leitores da sociedade foram os escribas-padres. Logo após 

vieram os eruditos da elite, e depois os celebrantes seculares que, por sua vez, 

ampliaram e diversificaram o material de leitura, indicando assim um conceito de 

educação geral. A igreja mantinha escolas episcopais, garantindo assim a formação 

do clero. Nas leituras havia um certo caráter sagrado, e tanto o ensino quanto a 

escrita não eram obrigatórios a aquelas pessoas que não seguiriam a vocação 

religiosa. Sobre o ensino da leitura DeNipoti (1996, p. 84) afirma que este 

 

Era feito visando principalmente as orações e os textos religiosos, 
sendo as bibliotecas mantidas quase que exclusivamente nos 
mosteiros. Às crianças do medievo, buscava-se ensinar o alfabeto 
através de tábuas, de micrografias, de bordados ou de utensílios 
domésticos nos quais se apresentavam as letras. A disposição 
destas em sequências lineares, horizontais, verticais ou circulares, 
permitia que se efetuasse um aprendizado precoce da leitura. 

 

O surgimento de um novo suporte de escrita e leitura denominado códice 

possibilitou uma maneira inovadora de ler os textos. Seu formato com a utilização 

dos dois lados da página permitiu uma localização mais fácil e uma manipulação 

mais agradável do texto por poder folhear a obra. 
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As práticas de leitura sofrem profundas transformações e o códice 
provoca uma modificação na própria noção de "livro". No caso 
dorolo, tal noção mostrava-se bastante estável porque estava ligada 
a convenções definidas de técnica e de conteúdo; ela podia, de fato, 
imediatamente o objeto a uma obra, estivesse esta última encerrada 
num único livro-rolo ou distribuída em vários livros-rolos. O códice, 
reunindo num único suporte-livro uma série de unidades textuais 
orgânicas ou não orgânicas determinava uma profunda 
transformação na noção de livro e de leitura completa  (CAVALLO; 
CHARTIER, 1998, p.94). 

 

Uma vez que era nos mosteiros em que se faziam cópias de livros, a 

igreja passou a controlar as obras que seriam transcritas, fazendo com que se 

tivesse a ideia de que os indivíduos deveriam ter respeito e não contrapor os 

ensinamentos sagrados, apenas os ouvindo e memorizando. No entanto, foi também 

na Idade Média que a leitura se consolidou como atividade individual e silenciosa 

devido à atitude da classe eclesiástica ao fazer suas leituras. 

Um grande marco quanto a esse modo de ler foi registrado por Santo 

Agostinho ao observar a leitura realizada por Santo Ambrósio. Santo Agostinho 

escreveu minunciosamente:  

 

Quando ele lia, seus olhos perscrutavam a página e seu coração 
buscava o sentido, mas sua voz ficava em silêncio e sua língua 
quieta. Qualquer um podia aproximar-se dele livremente, e em geral 
os convidados não eram anunciados; assim, com frequência, quando 
chegávamos para visitá-lo nós o encontrávamos lendo em silêncio, 
pois jamais lia em voz alta (MANGUEL, 2002, p. 58). 

 

Nessa perspectiva o ato da leitura passou de público para o privado, 

apresentando à sociedade algo novo: a comunicação sem censura. Vale ressaltar 

que não haviam sinais de pontuação nos textos, o que dificultava a leitura silenciosa. 

Embora os gregos lidassem melhor com esse tipo de leitura, na era medieval esse 

tipo de atitude causava espanto quando as pessoas viam outros indivíduos lendo 

silenciosamente. Chartier (1988, p. 18-19, apud DeNipoti, 1996, p. 86) afirma que 

 

A leitura silenciosa de fato estabelece um relacionamento mais livre, 
mais secreto e totalmente privado com a palavra escrita. Permite 
uma leitura mais rápida, que não é impelida pelas complexidades da 
organização do livro e as relações estabelecidas entre o discurso e 
as glosas, as citações e os comentários, o texto e o índice. Também 
permite usos diferenciados do mesmo livro: dado o contexto ritual ou 
social, ele pode ser lido alto para ou com outras pessoas, ou pode 
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ser lido silenciosamente para si mesmo no abrigo do estúdio, da 
biblioteca ou do oratório. 

 

Barbosa (1991) trata a leitura silenciosa como uma prática, que aos 

poucos, impõe-se nos séculos IX, X e XI no interior dos mosteiros; no século XIII, no 

mundo universitário e, durante a metade do século XIV, na aristocracia laica. 

Corroborando com Chartier, Barbosa (1991) afirma que com a invenção da imprensa 

a relação com o texto torna-se mais ágil, eficaz e flexível, concretizando uma nova 

forma de ler exclusivamente visual, surgindo assim uma revolução silenciosa. 

 A prática social da leitura em voz alta passou para segundo plano. A 

leitura silenciosa contribui para economia de tempo, auxilia a compreensão e 

desenvolve individualmente a velocidade da leitura. Um ponto muito importante da 

leitura silenciosa é a liberdade de escolha por parte do leitor, uma vez que a igreja 

católica estipulava normas e limitava a escolha dos textos a serem lidos de acordo 

com o pensamento teocrático. Todavia, 

 
Vale ressaltar que não houve a extinção da leitura oralizada, mas, 
nos locais sossegados, principalmente nos scriptoria, “o escriba tinha 
que usar uma linguagem especial de sinais quando precisava de um 
novo missal para copiar, por exemplo, ele fazia o sinal da cruz; 
quando desejava copiar um texto profano, espreguiçava-se como um 
cão” (FISCHER, 2006, p.150). 

 

Assim, a leitura passa de público para privado tornando-se parte da 

experiência interior do indivíduo. A leitura silenciosa permitiu a comunicação sem 

censura sem o rígido controle da Idade Média, já que era uma prática individual e 

totalmente particular. 

  

2.1 História da leitura no Brasil 

 

A educação brasileira começou em 1549 com a chegada dos jesuítas e 

consequentemente da Compahia de Jesus, com objetivo de converter os índios ao 

cristianismo por intermédio da catequese e do ensino de ler e escrever português. 

Os jesuítas foram os primeiros responsáveis por iniciar o trabalho com a educação 

do povo, bem como criar muitos estabelecimentos educacionais. 

O Brasil Colônia sofria com pela falta de gráficas e livrarias. Até esse ano, 

materiais para a leitura era objeto raro, o que consequentemente pode-se constatar 
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que haviam poucos leitores. Hansen (2002), ao discutir sobre práticas de leitura no 

Brasil colonial, analisa como incomum as evidências coloniais de leitores e de 

leituras de diferentes mediações sociais. Para o autor, vale ressaltar que a 

possibilidade de saber escrever e ler estava limitada a letrados que ocupavam 

lugares institucionais da hierarquia, nas áreas administrativas, burocráticas e 

clericais.  

No Brasil, começou-se a pensar na prática da leitura em meados de 1808 

com a presença da família Real. Nos primeiros séculos da ocupação portuguesa, a 

ocorrência de livros era pouca. Os primeiros livros que se tem notícia no Brasil eram 

livros de religião ou latim. Lajolo e Zilberman (2003) apontam esse período como 

uma colônia sem imprensa e sem livros. Praticamente até 1808 inexiste a história da 

imprensa no Brasil, o que impediu a disseminação de práticas de leitura mais 

intensas e sólidas.  

Em 1817, surgiram questões voltadas à comercialização de livros, no qual 

o governo era mediador e detinha a censura. A aplicação da censura aos livros fez 

com que houvesse, nessa época, um grande tráfico de publicações para suprir a 

elite letrada da corte. A partir de 1820 a censura foi abolida e terminou o monopólio 

estatal sobre a venda, a impressão e a importação de obras, fazendo com que 

crescessem as oportunidades de leitura.  

No império, apesar de se ter instrução primária gratuita, pouco se fez. 

Enquanto Inglaterra e França viviam a Revolução Industrial, o Brasil não prosperou 

intelectualmente, pois estava desprovido de imprensa e livrarias. 

 

É somente [...] no século XIX, com a implantação da imprensa régia 
em 1808, que o Brasil iniciou sistematicamente a impressão de livros. 
Então, não só na escola, mas nas diversas instâncias sociais, eram 
raros os objetos disponíveis para a leitura, haviam poucos lugares 
onde se poderia adquirir esses objetos (bibliotecas e livrarias só 
existiam nas cidades mais populosas) e, consequentemente, poucos 
os leitores (GALVÃO; BATISTA, 1998, p. 34) 

 

Sobre quem podia frequentar as escolas, Galvão e Batista (1998, p.34) 

afirmam que “Os escravos eram proibidos de frequentar os bancos escolares e às 

meninas considerava-se necessário oferecer-lhes apenas uma educação geral 

necessária para bem cumprirem as atividades domésticas”. Com tal afirmação pode-

se asseverar que existiam escassos letrados e raros leitores. 
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 O período republicano intensificou a questão do ensino enfatizando a 

escolarização em massa do povo, pois a entrada do Brasil no capitalismo fez 

necessária a mão-de-obra especializada. Tendo em vista o aumento de 

oportunidades de trabalho, surgiram também outras características culturais. O 

conhecimento e a educação passaram a ser imprescindíveis ao crescimento cultural 

e econômico do país, passando a ser um dos símbolos da civilidade. (GALVÃO; 

BATISTA, 1998). 

Conquanto, com exceção das elites, até 1950 a maior parte da população 

ou era analfabeta ou sabia apenas escrever seu nome, e dessa forma os alunos não 

eram considerados leitores. Segundo Kilian (2012, p. 07): 

 

No século XIX, o público leitor do Brasil começou a tomar 
consistência, sendo composto por anônimos leitores de folhetim, 
frequentadores de teatros, intelectuais, homens de Letras, 
estudantes, jornalistas e sinhás-moças. A partir dos anos 40, a leitura 
brasileira teve impulso e maior assiduidade com o surgimento do 
romance. 

 

No século XX, a literatura no Brasil “é plural, recortada em história que 

falam diferentes línguas. Que falam por diferentes vozes, repartidas, por diferentes 

códigos e linguagens, unificados todos na linguagem literária” (LAJOLO, 2001, p. 

107). De acordo com Galvão e Batista (1998, p. 45) 

 

Da década de 20 até meados da de 50, inúmeros livros de leitura 
foram produzidos e algumas editoras especializaram-se na produção 
de livros didáticos. Nesse momento, várias reformas de ensino foram 
empreendidas por diversos Estados. Chegava-se ao século XX com 
mais de 80% da população analfabeta, o que foi considerado, nos 
meios intelectuais, uma "vergonha nacional". Nas reformas, a maioria 
dos Estados adotou, definitivamente, o ensino seriado. 

 

Tais reformas impulsionaram o ensino e consequentemente os meios 

pelos quais se utiliza para levar o educando a decifrar os códigos escritos, bem 

como entende-los e interpretá-los. 

 

2.2 A leitura na contemporaneidade 

 

As novas gerações vivem hoje uma realidade inteiramente nova, o 

impulso tecnológico marca as instituições sociais e interfere nos setores da atividade 
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humana. Assim, as mudanças que aconteceram no mundo contemporâneo, 

motivadas pelo desenvolvimento e aplicação das novas tecnologias, conduziram à 

passagem da Sociedade Industrial para a Sociedade da Informação, uma sociedade 

da comunicação assinalada pelo predomínio dos meios de comunicação. 

No século XXI, o contexto é diferente e a leitura assumiu variadas formas, 

um fato importante foi o surgimento dos e-books. Em uma era cada vez mais digital, 

as novas tecnologias de cunho eletrônico propiciam a expansão da informação e 

facilitam a comunicação entre os vários setores da sociedade. 

A conexão via internet facilita a transmissão dos dados para seus 

usuários em tempo real. As máquinas digitais como computadores, celulares, tablets 

dentre outros dispositivos dinamizam a vida digital. É através do acesso on-line que 

os leitores alcançam os livros digitais (e-book), podendo realizar a leitura ali mesmo 

no display do seu dispositivo eletrônico, ou fazendo o download.  

Nesse suporte, o leitor possui a liberdade de conduzir sua leitura podendo 

escolher cor, layout, tamanho da fonte/letra, bem como a não linearidade da leitura. 

Sobre essa liberdade Beiguelman (2003, p. 39) afirma que “O texto se expande, 

contrai-se, dá voltas. As palavras pulsam, esticam-se e encolhem, desafiando a 

analogia do teclado com a máquina de escrever”. 

Sobre a leitura não linear Cazeloto corrobora com Beiguelman afirmando 

que 

  

A riqueza de possibilidades da leitura não linear é explorada pela 
presença de hiperlinks, que conectam conteúdos relacionados a 
cada tema, independentemente de seu suporte. Os textos abrem 
janelas de vídeo, as fotos remetem a textos e tudo se interconecta, 
fornecendo ao leitor a possibilidade de novos traçados e, portanto, de 
novas cadeias de significação (CAZELOTO, 2010, p.177). 

 

 Contudo, algumas desvantagens ao uso do e-book podem ser apontadas 

do ponto de vista do leitor, já que sua utilização é uma preferência pessoal. 

 

Muitos leitores preferem sentir a textura do papel, o cheiro, folhear as 
páginas, o que não terão em um e-book. Além disto, há as 
dificuldades técnicas, como a necessidade de intermediação de um 
aparelho para a leitura (REIS; ROZADOS, 2016, p.05) 

 

 Dessa forma, há várias discussões em torno dos embates em definir o 

que é e o que não é literatura, assim também como o que é uma boa leitura e o que 
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não é. A leitura está presente em todos os tipos de suportes, contribuindo para a 

disseminação e pelo gosto pela mesma. 
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3  LEITURA INFANTIL 

A leitura voltada ao público infantil possibilita, além das vantagens a 

qualquer indivíduo de qualquer idade, o desenvolvimento de melhores níveis de 

atenção. Assim, pode-se dizer que a leitura é uma das formas que a criança 

compreende e interpreta o mundo, fazendo com que se enriqueça cultural e 

socialmente, colaborando para seu desenvolvimento cognitivo e psicológico, além de 

favorecer a apropriação da linguagem.  

 

Um elemento essencial na formação da criança é a leitura, ler nos 
proporciona ao longo de nossa existência, as condições para o 
crescimento, pois desenvolve a reflexão e o espírito crítico, com 
inesgotável fonte de assuntos. Leva-nos a viver diferentes emoções 
para melhor compreender a si e ao mundo (PENTEADO, 2007, p. 
41). 

 

 A leitura infantil é um hábito que deve ser criado no dia-a-dia sendo meio 

de estimular a criatividade, a aprendizagem, e o interesse por novas áreas do 

conhecimento. No entanto, para que a criança desperte o gosto pela leitura é 

extremamente importante que ela leia por prazer e não por obrigação. As obras 

direcionadas a esse público possuem característica específica. De acordo com 

Souza (2018, p. 15) alguns aspectos são encontrados, tais como: 

 

- Ausência de temas adultos/e ou não apropriado para crianças, 
como violência, drogas etc.; 
 - Obras relativamente curtas, entre 80 e 100 páginas;  
- Presença de estímulos visuais como figuras e fotos;  
- Escrito em linguagem simples, apresentando a história de maneira 
clara;  
- Geralmente são de caráter didático, ensinando ao jovem leitor as 
regras da sociedade/e ou comportamentos sociais;  
- Crianças são os personagens principais;  
- No geral possuem um final feliz. 

 

A leitura infantil desperta na criança inúmeras sensações, proporcionando 

a experimentação de novas vivências. Lourenço (2011) expõe o interesse que as 

crianças possuem com relação ao livro infantil, e consequentemente com a leitura 

infantil: 
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Figura 01 - Desenho esquemático do interesse das crianças pelo livro 
literário infantil. 

 

Fonte: Lourenço (2011, p.55) 

 

Quando as crianças entram em contato com a produção literária infantil 

através dos livros, estes devem atender aos diferentes estágios de amadurecimento 

psíquico, emocional e intelectual e o nível de conhecimento do mecanismo da leitura 

de seu público-alvo, o leitor infantil. A maioria dos textos elaborados para crianças 

são a consequência da vinculação do conteúdo visual e do verbal.  

É de suma importância salientar também que aquilo que é apresentado à 

criança, bem como o aparecimento textual como um todo, é a consequência de duas 

semióticas (verbal e visual), sendo que às vezes se apresenta também de forma 

sonora ou até mesmo tátil. Desse modo, o texto que se define como infantil prevê 

um leitor intersemioticamente capacitado.  
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Os recursos verbais e visuais adotados no plano de expressão do 

livro/texto possuem a finalidade de fazer com que o leitor acredite estar em contato 

com discurso pertencente ao universo infantil e, consequentemente, abordam temas 

do mundo infantil (LOURENÇO, 2011). Vale ressaltar que a sociedade sempre 

preparou textos para o público infantil de acordo com as concepções de criança que 

foram desenvolvidas através dos diferentes momentos históricos e expandida até os 

dias atuais. 

Com relação a sugestão de livros para as diferentes faixas etárias, Coelho 

(2000) recomenda alguns princípios que podem ser úteis na seleção de acordo com 

as fases de formação do leitor infantil: dos 15/17 meses aos 3 (três) anos, 

denominada primeira infância, é nessa fase que acontece a obtenção da linguagem, 

bem como, ela começa o reconhecer a realidade que a cerca. É nessa fase ainda 

que a criança começa a reconhecer os objetos através do tato, conhecida como a 

fase da invenção da mão, assim como começa a descobrir o mundo natural e 

cultural. Logo, é imprescindível que o adulto oferte ilustrações de animais e objetos, 

o material deverá ser resistente e familiar à criança. 

Na segunda infância, a partir dos 2 (dois) ou 3 (três) anos, a criança 

penetra nas descobertas do mundo concreto e do mundo da linguagem. Nessa fase 

inicia-se a fase egocêntrica de interesse pelos jogos e brincadeiras. Mais uma vez, a 

atuação do adulto é de grande importância com relação ao contato da criança com o 

livro, o qual pode ser lido ou dramatizado para que a criança comece a perceber a 

relação existente entre escrita e fala. As gravuras devem ser prevalecentes sobre o 

texto, que deve apresentar narrativas sobre animais ou seres inanimados tais como: 

fadas, duendes, anões, etc., pois ativam grande interesse nesse público 

despertando a curiosidade. 

Aos 6 (seis) ou 7 (sete) anos, fase inicial da leitura, a criança distingue os 

símbolos do alfabeto e a figura do adulto ainda é importante para a estimulação das 

descobertas do mundo cotidiano dos livros. Em conformidade com essa fase se dá 

também a socialização e a racionalização da realidade. Para essa fase são 

adequados livros que proporcionam a predominância da imagem sobre o texto; 

palavras de sílabas simples, organizados em frases curtas. É recomendado também 

histórias bem-humoradas e sempre com final feliz, onde há dois mundos: o da 

fantasia e o real. 
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O leitor em processo a partir dos 8/9 anos, é a fase em que a criança já 

adquiriu os mecanismos da leitura e assim, passam a ler com facilidade. Tem seu 

pensamento lógico se organiza de forma concreta e conseguindo resolver situações 

mentais. Os livros apropriados para esta idade são aqueles que possuem textos com 

frases curtas e simples, devendo haver imagens, e estas devem manter uma ponte 

com o texto, narrativa, fabulação e humor real. O real com o imaginário desperta 

muito interesse junto com a fantasia. 

A fase de consolidação dos mecanismos da leitura se dá a partir dos 

10/11 anos, onde o leitor é fluente. A capacidade de concentração da criança 

aumenta e isto faz com que ela consiga entender e aprofundar seu conhecimento 

por meio do mundo que está manifestado no livro. Nos livros aconselhados para 

esta fase não é mais imprescindível a utilização de imagens com a mesma 

amplitude das fases anteriores, são incluídas apenas algumas de forma atrativa, 

pois o texto já possui seu valor individual. 

 O leitor crítico, a partir dos 12/13 anos, é aquela criança que já possui 

total comando da leitura e da linguagem escrita permitindo-lhe a intertextualização. É 

apto a pensar de forma mais acentuada e desenvolve o pensamento crítico e 

reflexivo em relação aos valores e considerações sobre o mundo. Pode-se dizer que 

esta fase finaliza os procedimentos de leitura os quais devem ser realizados para a 

formação de leitores competentes. Essa competência é essencial para que o leitor 

saiba se colocar perante as situações que a vida oferta, bem como saiba agir e 

resolver os desafios apresentados.  

É possível observar através destas etapas que as crianças passam por 

fases de obtenção e concretização da leitura. Apesar de existir vários tipos de 

histórias, algumas atraem mais uma criança do que outras, assim, além de conferir a 

faixa etária, é muito importante que se valorize o gosto da criança a qual vai se 

desenvolvendo através da leitura cotidiana. 

Um fator determinante para direcionar um livro e consequentemente a 

leitura para uma criança é sua faixa etária. O estágio de desenvolvimento interno e a 

idade deve ser levado em conta, uma vez que o aprimoramento de personalidade e 

a capacidade de leitura devem ser levados em consideração para que o texto seja 

compreendido, no entanto, não é um fator obrigatório. O quadro abaixo demonstra 

como isso acontece. 
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Quadro 1 - Faixa etária, desenvolvimento da personalidade e da leitura. 

Desenvolvimento cognitivo infanto-
juvenil 

Desenvolvimento da leitura 

Idade Estágio de 
desenvolvimento 
personalidade 

Estágio de 
desenvolvimento 

Tipo de leitura 

3 e 6 anos Pensamento pré-
conceitual – 
Construção dos 
símbolos. 
Mentalidade mágica. 
Indistinção 
eu/mundo. 

Pré-leitura – 
desenvolvimento da 
linguagem oral. 
Percepção e 
relacionamento entre 
imagens e palavras: 
som, ritmo. 

Livro de 
gravuras, rimas 
infantis, cenas 
individualizadas. 

6 a 8 anos Pensamento intuitivo 
– Aquisição de 
conceitos de espaço, 
tempo e causa. Ainda 
mentalidade mágica. 
Auto-estima. 
Fantasia como 
instrumento para 
compreensão e 
adaptação ao real 

Leitura compreensiva 
– textos curtos. Leitura 
silábica e de palavras. 
Ilustração necessária: 
facilita associação 
entre o que é lido e o 
pensamento a que o 
texto remete. 

Aventuras no 
ambiente 
próximo: família, 
escola, 
comunidade, 
historias de 
animais, 
fantasias, e 
problemas 
infantis. 

8 a 11 anos Operações concretas 
– Pensamentos 
descentrados da 
percepção e ação. 
Capacidade de 
classificar, enumerar 
e ordenar. 

Leitura interpretativa – 
desenvolvimento da 
leitura. Capacidade de 
ler e compreender 
textos curtos e de 
leitura fácil, com 
menor dependência da 
ilustração. Orientação 
para o mundo. 
Fantasia. 

Contos 
fantásticos, 
contos de fadas, 
folclore, historias 
de humor, 
animismo. 

11 a 13 anos Operações formais – 
Domínio das 
estruturas lógicas do 
pensamento abstrato. 
Maior orientação 
para o real. 
Permanência 
eventual da fantasia. 

Leitura infirmativa, ou 
factual – 
desenvolvimento da 
leitura. Capacidade de 
ler textos mais 
extensos e complexos 
quanto á idéia, 
estrutura e linguagem. 
Introdução à leitura 
crítica. 

Aventuras 
sensacionalistas: 
detetives, 
fantasmas, ficção 
científica, temas 
da atualidade, 
historia de amor. 

13 a 15 anos Operações formais – 
Descoberta do 
mundo interior. 
Formação de juízos 
de valor. 

Leitura critica – 
capacidade de 
assimilar idéias, 
confrontá-las com sua 
própria experiência e 
reelabora-las em 

Aventuras 
intelectualizadas, 
narrativas de 
viagens, conflitos 
psicológicos, 
conflitos sociais, 
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confronto com material 
de leitura. 

crônicas, contos. 

Fonte: Silva, Freitas e Bertoletti, 2006 apud Filipousky, 1982. 

 

 Os livros específicos e adequados para cada fase contribuem 

expressivamente na formação desses leitores, dando oportunidade a uma variedade 

de gêneros e temas que seduzem a criança e a aproximam do universo literário, 

fazendo com que a leitura infantil seja de suma importância para o desenvolvimento 

dela. 

 

3.1 Definições 

 

De uma forma geral, o tema leitura vem sido tratado amplamente no meio 

acadêmico, no entanto, para situar o estudo a ser desenvolvido sobre leitura é 

imprescindível que se investigue o significado desse termo.  A palavra leitura deriva 

do latim “lectura”, o qual tem significado de escolha, eleição, leitura. De acordo com 

o dicionário Michaelis (2009, p. 95), a palavra leitura define-se como: 

 

Lei.tu.ra (lat med lectura) sf 1 Ação ou efeito de ler. 2. Arte de ler. 
3.aquilo que se lê. 4.Tip Ato de ler provas para descobrir e corrigir os 
erros de composição. 5. Ato de olhar e tomar conhecimento da 
indicação de um instrumento de medição ou de quaisquer sinais que 
indiquem medidas ou aos quais se atribui alguma significação. arte 
de decifrar e fixar um texto de um autor, segundo determinado 
critério. 

  

Nas últimas décadas o conceito de leitura foi sendo lapidado. Quando se 

fala em leitura logo pensa-se no ato de ler, na decifração de palavras e signos, e na 

capacidade de interpretar e dar sentido aos textos. No entanto, nos dias atuais, a 

leitura não se constitui somente na decodificação do texto nem tampouco 

unicamente na compreensão e interpretação, na verdade, a leitura possui uma 

dimensão mais vasta do que apenas conceder significado a frases e palavras. 

Chartier (2007, p. 80 apud Micotti, 2012, p. 21) salienta que 

 

hoje, “ler é compreender”, isto é, tratar os dados contidos em um 
texto, extrair as informações principais, que variam segundo a 
utilização que o leitor faz do texto. Ler é passar da letra do texto a 
esta “compreensão global” que seleciona, hierarquiza, reúne as 
informações dispersas (na página, no capítulo, no livro), em função 
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de outras informações já memorizadas, em experiências ou outras 
leituras. 

 

 Pereira, Souza e Kirchof (2012) afirmam que o ato de ler vai mais além 

que simplesmente decodificar, compreender e interpretar o signo linguístico, uma 

vez que o ato de dar sentido ao texto depende também da vivência histórica do 

indivíduo, bem como do seu modo de pensar e observar o mundo. Compreende-se 

que a leitura acompanha o indivíduo desde os primeiros anos de vida, quando se 

começa a soletrar as palavras e se tenta identificar os primeiros vocábulos. 

Segundo Martins (1994, p. 33), “a leitura se realiza a partir do diálogo com 

o leitor com o objeto lido – seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma imagem, um 

acontecimento”. A partir dessa afirmação pode-se perceber que há diversas formas 

de leitura, e não somente utilização do suporte livro. Ainda para Martins (1994, p. 

30): 

 
Seria preciso, então considerar a leitura como um processo de 
compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando 
por meio de que linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo 
escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, 
caracterizando-se também como acontecimento histórico e 
estabelecendo uma relação igualmente histórica entre leitor e o que é 
lido.  

 

Para Koch (2009), a leitura é um ato social entre dois sujeitos, leitor e 

autor, que interagem entre si, obedecendo aos objetivos e as necessidades 

socialmente determinados. Dessa forma, o leitor participa efetivamente através da 

prática ao mergulhar na produção, interpretando e extraindo do texto o real sentido 

elaborado pelo autor. Mas, para que o leitor consiga interpretar de forma correta, se 

faz necessário que o próprio possua experiência de vida. 

Jolibert (1994, p. 15) diz que 

 

Ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito. Diretamente, isto 
é, sem passar pelo intermédio: – nem da decifração, letra por letra, 
sílaba por sílaba, palavra por palavra; – nem da oralização (nem 
sequer grupo respiratório por grupo respiratório). Ler é questionar 
algo escrito como tal a partir de uma expectativa real (necessidade-
prazer) numa verdadeira situação de vida. 

 

 De acordo com Kato (1987), a leitura é um processo que depende do 

grau de amadurecimento do leitor, da complexidade do texto, da finalidade da 
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leitura, do conhecimento do assunto e do estilo individual do leitor. Sendo assim, o 

conhecimento de mundo é de fundamental importância para que o leitor consiga 

desenvolver uma atividade crítica e ler nas entrelinhas. É esse conhecimento de 

mundo também que dá subsídio ao leitor para que ele possa dar sentido e entender 

o texto, bem como traduzir verdadeiramente suas significações. 

Segundo Silva (1991), a leitura é um ato de conhecimento, pois ler 

significa perceber e compreender as relações existentes no mundo. Nunes (1994, p. 

14) ressalta que: 

 

A leitura é uma atividade ao mesmo tempo individual e social. É 
individual porque nela se manifestam particularidades do leitor: suas 
características intelectuais, sua memória, sua história e é social 
porque está sujeita às convenções linguísticas, ao contexto social, à 
política. 

 

Corroborando com Nunes, Kleiman (2002) diz que a leitura é uma técnica 

que se evidencia através da troca entre os diversos graus de conhecimento do leitor: 

o conhecimento linguístico, textual e de mundo. Dessa forma, o ato de ler 

caracteriza-se como um processo interativo, pois envolve todo o conhecimento do 

leitor adquirido pela vida, da mesma maneira pelo intercâmbio recíproco dos 

conhecimentos do leitor, do autor e do texto. Brandão e Micheletti (2002, p. 09) 

afirmam que o ato de ler 

 

É um processo abrangente e complexo; é um processo de 
compreensão, de intelecção de mundo que envolve uma 
característica essencial e singular ao homem: a sua capacidade 
simbólica e de interação com o outro pela mediação de palavras. O 
ato de ler não pode se caracterizar como uma atividade passiva. 

 

 Se faz necessário salientar também que a leitura é uma atividade que 

requer prática, uma vez que 

 

[...] a leitura fluente envolve uma série de outras estratégias como 
seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é 
possível rapidez e proficiência. É o uso desses procedimentos que 
permite controlar o que vai sendo lido, tomar decisões diante de 
dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do desconhecido, 
buscar no texto a comprovação das suposições feitas, etc (BRASIL, 
1997, p. 41). 
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Coelho (2000, p. 268, grifo do autor), afirma que “A leitura é uma atividade 

mental e sensorial bastante complexa que exige exercícios gradativos de acordo 

com o nível de desenvolvimento global do educando.” Martins (1986) afirma que o 

ato de ler excede a escrita, sendo que os grandes pesquisadores da linguagem 

afirmam com grande persuasão que só se aprende ler, lendo. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1997), as 

atividades com a leitura têm o intuito de formar leitores competentes, aptos a 

compreender o que leem e que detectem os elementos subentendidos, fazendo uma 

ponte entre o texto que leem atualmente e outros que já foram lidos e que sejam 

observadores quanto a variedade de significados que podem estar no texto. Assim, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que  

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção e significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe 
sobre a língua: características do gênero, do portador, do sistema de 
escrita, etc. Não se trata simplesmente de extrair informação da 
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se 
de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na 
qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura 
propriamente dita (BRASIL, 1997, p.41). 

 

Assim, uma pessoa somente pode ser considerada leitora quando passa 

a compreender o que lê. Ler é antes de tudo compreender, por isso não é 

satisfatório unicamente decodificar sinais e signos, é indispensável transformar e ser 

transformado.  

 

3.2 Importância 

Entende-se que a leitura é uma prática interdisciplinar e que em muitas de 

suas manifestações está associada a outras formas de expressão que desenvolvem 

a carga comunicativa da criança desde seus primeiros anos. De acordo com 

Carvalho (1997, apud Moreira, 2017, p. 02)  

 

Para vivermos em nossa sociedade, faz-se necessário saber ler e 
para isso há que se considerar a leitura de diferentes linguagens 
como da linguagem verbal, da linguagem visual, auditiva, olfativa, 
gustativa, bem como os gestos, os sons, os sentidos, as coisas, os 
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traços, as linhas, a natureza, os comportamentos, a moda, a 
televisão, o cinema, o teatro, enfim, tudo o que é vivo e significativo.  

 

Apresentar a importância da leitura infantil é instigar uma sociedade mais 

igualitária, onde possa-se pensar em futuro cidadãos mais esclarecidos, os quais 

possuam a capacidade de interpretar e decidir, objetivando não serem manipulados. 

“Quando dizemos ler, nos referimos a todas as formas de leitura. Lendo, nos 

tornamos mais humanos e sensíveis”. (CAVALCANTI, 2002, p. 13)  

 O prazer pela leitura vem antes que o prazer pela escrita, evoluindo para 

uma atitude de curiosidade leitora perante a vida, por isso é que é tão importante 

procurar despertar o gosto pela leitura na criança desde cedo, intensificando-se 

como uma criança ativa e curiosa e que constrói a imagem de mundo em contato 

com a realidade. Bari (2013, apud Ferreira, 2015, p. 39) afirma que  

 

A formação do gosto pela leitura, principalmente para os leitores 
novatos, é facilitada pela criação de situações de leitura cotidiana, 
principalmente quando as mesmas não estão vinculadas a uma 
utilidade da vida, pois isto descaracteriza um momento de lazer. A 
leitura de lazer, muito embora tenha o potencial de ser tão 
informativa quanto à leitura escolar e profissional, tem objetivos de 
fruição intelectual muito diferentes. Assim, a disponibilização da 
leitura de lazer ao leitor novato e facilitação de sua circulação em 
ambientes como o lar, é extremamente importante na repetição e 
reforço de conteúdos escolares, sob um ângulo de entretenimento. 

 

Dessa forma, “é preciso entender que gostar de ler não é um dom, mas 

um hábito que se adquire. Investir em pequenos leitores é uma das muitas maneiras 

de semear futuros leitores assíduos.” (NUNES, 2012, p. 15). A leitura tem como 

finalidade levar o indivíduo a desvendar novos mundos, realizando a interpretação 

da escrita.  Na infância a criança aprende com diversos meios, especialmente com 

atividades lúdicas, os quais incentivam seu desenvolvimento. A leitura também é um 

desses meios, sendo que ela se apropria de outros recursos, como a ilustração por 

exemplo, para alcançar seu objetivo. 

 

 

 

 

 



32 
 

Figura 02 - Esquema do processo de leitura. 

 

 

Fonte: Lourenço (2011, p.69) adaptado de Barbosa (1991, p.117). 

 

A leitura está presente em todos os ambientes em que a criança está 

inserida. A primeira instituição que a criança conhece é a família, a qual tem papel 

fundamental no que diz respeito ao incentivo para seu desenvolvimento intelectual e 

social. Sobre a importância da prática da leitura, a estimulação para tal pode ser 

introduzida no cotidiano das crianças, sendo incentivadas tanto pela família, quanto 

pela escola; em suma, é necessário que haja incentivo por parte de todos que estão 

em seu convívio. No entanto, é preciso que tanto a família quanto a escola tenham 

consciência do quão é importante a participação de todos no desenvolvimento da 

criança. Nessa perspectiva Moura (2008, p. 01) ressalta que 

 

É objetivo da escola e das famílias em geral proporcionar às crianças 
o acesso ao conhecimento e a formação de indivíduos críticos, 
comprometidos consigo mesmo e com a sociedade, capazes de 
intervir modificando a realidade, automotivados e aptos a buscar o 
aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo, o que passa pela 
formação de leitores competentes. 

 

No processo da leitura a família possui extrema importância, já que a 

criança entra em contato com ela antes mesmo de entrar na escola, através de 

histórias, ilustrações, e outras fontes que permita entrar no mundo da leitura, além 

do mais, os conhecimentos adquiridos no ambiente familiar são levados, na maioria 

das vezes, para toda a vida. Nascimento e Barbosa (2006, apud Rodrigues, 2016, p. 

32) afirmam que  
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O gosto pela leitura está diretamente associado aos estímulos que 
são proporcionados à criança desde muito cedo. O contexto familiar 
é de grande importância. Quando a criança cresce no meio de livros 
e vê, à sua volta, adultos lendo é despertado nela o hábito de ler, 
considerando que a formação de um leitor não se dá através de 
produtos, e sim, de estímulos. 

 

Dessa forma, um indivíduo que nasce e presencia em seu âmbito familiar 

o ato da leitura, observará que aquele determinado objeto prende a atenção de 

alguma forma, sendo por minutos ou horas, e entenderá que tal ação é uma coisa 

boa, pois as crianças possuem referências por aquilo que seus pais fazem ou 

gostam de fazer. Para Raimundo (2007, p. 111) 

 

Dentro do seio familiar a leitura é mais leve, prazerosa, criando um 
vínculo maior entre pais e filhos, num primeiro momento com a 
observação das ilustrações dos livros lidos pelos pais, com a audição 
de cantigas de ninar, de histórias para dormir, até que a criança se 
sinta com vontade de retribuir e contar ou ler suas próprias histórias. 

 

A escola é o lugar onde a criança passa a se relacionar com outras 

crianças, e assim, conhece um mundo diferente do que ela está acostumada, onde 

muitas vezes encontra dificuldades na socialização por falta de orientação 

adequada. A escola deve se atentar em desenvolver leitores e não apenas com o 

aprendizado da leitura para que em seguida aconteça a prática da escrita. De 

acordo com Souza, Ricetti e Osti (2009, p. 07), “a leitura é fundamental para que a 

pessoa desenvolva o raciocínio, sua capacidade de pensar e argumentar.” O prazer 

de ler faz permanecer viva a leitura, pois está presente no espaço social. É de suma 

importância entender o papel que a escola realiza. Segundo Rocco (2013, p.41) 

 

A escola, sem dúvida, trabalha com muitas das interfaces. Há o ler 
que prioritariamente se detém na busca de informação. Há o ler cuja 
natureza é puramente funcional. E há o ler do produto ficcional- que 
deveria ser fonte de grande prazer para os estudantes [...]. 

 

Ao entender a leitura, o leitor adulto é diferente do leitor criança, pois o 

adulto possui uma visão mais crítica do mundo real e do seu dia-a-dia, já a criança 

ainda está ligada ao mundo imaginário da fantasia e da ficção. O ato de ler aciona 

várias ações na mente do leitor. Por meio delas, a criança retira várias informações 
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as quais podem ser mantidas, modificadas ou desenvolvidas durante a absorção do 

conteúdo. A leitura na infância é essencial para inserir a criança na sociedade, é 

uma ponte para a vida. De acordo Bamberger (2002, p. 32) “A leitura suscita as 

necessidades de familiarizar-se com o mundo, enriquecer as próprias ideias e ter 

experiências intelectuais.” 

O hábito de leitura estimula a capacidade criadora, multiplica o 

vocabulário, simplifica a compreensão do que se lê, facilita a escrita, melhora a 

comunicação, amplia o conhecimento, acrescenta o senso crítico e ajuda na vida 

profissional. O contato com a leitura deve começar desde a tenra idade quando as 

crianças estão mais flexíveis com a curiosidade aguçada. Assim como diz Mello 

(2010) a criança desde o berçário pode ter uma relação com o objeto chamado livro, 

que é cheio de significado. 

Quando a criança é inserida no mundo da leitura é possível que vários 

questionamentos sejam compreendidos. Ao ler, a criança absorve as informações 

contidas em um livro e sua capacidade de compreensão cresce. Alguns autores 

explanam que a leitura infantil objetiva transformar o mundo; Coelho (2000, p. 15) 

afirma que: 

 

Estamos com aqueles que dizem: Sim. A literatura, e em especial a 
infantil, tem uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em 
transformação: a de servir como agente de formação, seja no 
espontâneo convívio leitor/livro, seja no diálogo leitor/texto 
estimulado pela escola. [...] É ao livro, à palavra escrita, que 
atribuímos a maior responsabilidade na formação de consciência de 
mundo das crianças e dos jovens.  

 

No início de sua alfabetização o contato com o livro de forma 

descompromissada acaba contribuindo para a formação do leitor. Bamberger (2002, 

p.24) explica que “[...] Na idade pré-escolar e nos primeiros anos de escola, contar e 

ler história em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o 

desenvolvimento do vocabulário, e mais importante ainda para a motivação da 

leitura”. A leitura deve ser apresentada à criança de forma natural, o que acaba 

demonstrando a não obrigação de fazer algo, tornando assim um ato prazeroso. 

Dessa forma a própria criança desenvolve a capacidade de saber a importância que 

a leitura tem em sua vida. 
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As leituras realizadas em conjunto são capazes de desenvolver 

conhecimentos apresentando desafios de interpretação. Solé (1998, p. 55) afirma 

que 

 

A importância da leitura feita por outros reside em que contribui para 
familiarizar a criança com a estrutura do texto escrito e com a 
linguagem, cujas características de formalidade e 
descontextualização as distinguem da oral. Por outro lado, a criança 
pode assistir muito precocemente ao modelo de um especialista 
lendo e pode participar de diversas formas de tarefa de leitura 
(olhando gravuras, relacionando-as com o que se lê, formulando e 
respondo perguntas, etc.) assim constrói-se paulatinamente a ideia 
de que o escrito diz coisas e que pode ser divertido e agradável 
conhecê-las [...]. 

 

A leitura infantil é importante pois ajuda em sua formação, em seu 

processo educacional, além de inseri-la na escrita e na linguagem correta, tornando-

se o pontapé inicial para o sucesso intelectual. A criança que lê familiariza-se com 

as palavras, o que consequentemente aumenta sua capacidade de escrita e apoia 

na comunicação. É por meio também da leitura que a criança desenvolve 

habilidades referentes a interpretação de texto, a reflexão e a criticidade. Dar 

oportunidade a criança de explorar diversos gêneros textuais permite que ela 

compreenda as diversas formas que pode assumir a linguagem.  

Entendendo que se as crianças têm contato com a literatura infantil, 

através dos livros, estes precisam atender aos diferentes estágios de 

amadurecimento biopsíquico, emocional e intelectual e o nível de informação do 

mecanismo da leitura do leitor infantil. Assim, o pensamento lógico da criança 

começa a se organizar de forma real permitindo as operações mentais, aguçando o 

interesse pelo conhecimento das coisas, pelos desafios e indagações de todas as 

formas. Abramovich (1997) afirma que é ouvindo e lendo histórias que elas podem 

experimentar emoções importantes e variadas, vivendo intimamente com 

intensidade e valor tudo o que as narrativas provocam. 

É através ainda da leitura que a criança pode provar novos sentimentos, 

desenvolver a criatividade e ir em vários lugares por meio da imaginação, adquirindo 

assim uma bagagem cultural que vai acompanhá-la o resto da vida. Bettelheim 

(2008) argumenta que a criança vive em permanente busca pela subjetividade, e é 

através desta que ela estrutura e dá sentido aos seus sentimentos e 
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compreendendo assim suas experiências. Essas experiências podem ser vividas 

através da leitura infantil. 

Lendas, fábulas e os contos de fadas trazem a criança uma atividade 

cheia de conteúdos no ensino–aprendizagem assim contribuem maneira positiva no 

conhecimento da criança, pois tanto a linguagem oral quanto na linguagem escrita e 

visual são contempladas. Sobre a importância das histórias e consequentemente da 

leitura na vida da criança Abramovich (1997, p. 16-17) ressalta  

 

Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir 
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para 
ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 
descoberta e compreensão de mundo [...] é ouvindo histórias que se 
pode sentir (também) emoções importantes, como a tristeza, a raiva, 
a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 
tranquilidade, e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que 
as narrativas provocam em quem as ouve. 

 

Dessa forma, a criança passa a se inserir na sociedade, pois as histórias 

são meio de aprendizagem, inspiração e desenvolvimento. A função social da leitura 

é facilitar ao homem compreender e desprender-se das normas que a própria 

sociedade impõe ao indivíduo, tal ação somente é possível através da reflexão 

crítica e pelos questionamentos ocasionados pela leitura. Silva (1985, p. 22-23) 

afirma que, “a leitura, se levada a efeito crítica e reflexivamente, levanta-se como um 

trabalho de combate à alienação (não-racionalidade), capaz de facilitar ao gênero 

humano a realização de sua plenitude (liberdade)”. A aprendizagem da leitura 

permite a autonomia da criança e a absorção dos valores da sociedade.  

Segundo Oliveira (1997), o aprendizado e o desenvolvimento estão 

vinculados à questão da linguagem e da leitura, através das quais a criança aprende 

a designar seus interesses, como nos casos da percepção, da atenção e da 

memória. Os processos que levam ao desenvolvimento e ao controle desses 

sentidos são mediados pelos conhecimentos sócio históricos. Dessa forma, as 

experiências vividas pela criança darão suporte e mediarão as demais experiências 

e desafios que ela vier a enfrentar. 

De modo geral, o contato com a leitura deve começar desde as idades 

iniciais quando as crianças estão mais maleáveis e com a curiosidade acentuada. O 

hábito de leitura e, por conseguinte a leitura infantil, expande o conhecimento, 

aumenta o vocabulário, amplia a comunicação, estimula a capacidade de criar, 
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auxilia a escrita, torna mais simples a compreensão do que se lê e desenvolve o 

senso crítico.  
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4 RELAÇÃO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO COM A LEITURA INFANTIL 

Não se pode falar em leitura infantil sem falar em que meio ela ocorre. A 

relação da ciência da informação com a leitura infantil se dá especialmente na 

biblioteca infantil e na biblioteca escolar, no entanto na biblioteca pública também 

pode ser incentivada. A palavra biblioteca, de origem grega bibliotheke, chegou até 

os dias de hoje por meio da palavra em latim bibliotheca, proveniente dos radicais 

biblio e teca que significam livro ou depósito, respectivamente. Inicialmente foi 

idealizada para armazenar grandes ou pequenas quantidades de livros, bem como 

placas de argilas, papiros ou pergaminhos.  

Na antiguidade as bibliotecas não possuíam um caráter público, servindo 

mais como depósito de livros para guardá-los, que para preservá-los e difundi-los. A 

própria arquitetura das bibliotecas tinha a intenção de impedir a saída do acervo 

(MARTINS, 2002). As bibliotecas na idade média seguiam as características da 

antiguidade, uma vez que o usuário era seleto e seu acervo fechado ao público. 

Somente no renascimento a biblioteca foi reconhecida como 

disseminadora da informação, bem como o bibliotecário assume seu papel de 

agente disseminador. Atualmente, as bibliotecas são construídas ou idealizadas 

para atender determinadas necessidades e determinado público. Para Araújo e 

Oliveira (2005, p. 42) 

 

A biblioteca é um organismo vivo a serviço da comunidade; nela, 
obtemos respostas às nossas mais diversas indagações. O lugar de 
destaque que ela ocupa no mundo atual decorre da importância que 
a informação tem para cada sociedade. Assim, a biblioteca participa 
do aprimoramento intelectual, humanístico, técnico e cientifico de 
todos os segmentos sociais. 

 

Diante das diversas bibliotecas ou unidades de informação existentes, 

pode-se destacar a biblioteca infantil, a biblioteca escolar e a biblioteca pública como 

fiéis incentivadoras da leitura voltada para o público infantil. Para Guedes e Ferreira 

(2008, p. 37) “A biblioteca infantil é uma instituição que abriga um leque de 

atividades voltadas principalmente para crianças e adolescentes, podendo atender 

também a comunidade onde está inserida”. Segundo a Fundação Biblioteca 

Nacional (1995, p. 15) a biblioteca infantil “É dedicada ao atendimento das crianças. 
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Seu acervo é formado por livros de literatura infantil e infanto-juvenil, jogos e outros 

materiais recreativos.” 

No entendimento de Panet (1988, apud Pinheiro e Sachetti, 2006, p. 02), 

as bibliotecas infantis devem possibilitar momentos para que a criança além de 

usufruir dos recursos que não se tem em casa, possam aumentar seu vocabulário e 

criticidade. Por essa razão as bibliotecas infantis necessitam ser um espaço 

esquematizado e preparado de maneira especial para tornar o primeiro contato com 

o livro o mais delicioso possível com intuito de alcançar um de seus maiores 

objetivos que é tornar a criança um usuário potencial nas bibliotecas. 

Ainda assim, possui grande importância no desenvolvimento do ato da 

leitura da criança, pois deve proporcionar o acesso ao conhecimento, através de seu 

acervo, e especialmente por meio de atividades que instiguem e promovam o hábito 

da leitura. 

Melo e Neves (2005, p. 06) consideram que: 

 

O principal objetivo da biblioteca infantil é despertar o gosto pela 
leitura, o espírito, a criatividade, o raciocínio lógico, proporcionar 
conhecimento, ampliar conceitos e visão de mundo, desenvolver 
valores, assim como melhor conhecer, promover e defender a Língua 
Portuguesa, estimulando a consciência da identidade nacional. 

 

As atividades de leitura desenvolvidas na biblioteca infantil têm o intuito 

de desenvolver o gosto e hábito da leitura, incentivando e estimulando a 

comunicação, a aprendizagem e a criatividade, despertando-as para os livros e para 

leitura, desenvolvendo sua capacidade de expressar-se. A responsabilidade da 

gerência da biblioteca é muito grande, uma vez que as decisões tomadas para a 

melhoria da leitura e para seu aperfeiçoamento, por mais simples que sejam, podem 

ser bastante significativas. 

 Cabe ao bibliotecário investigar as preferências e interesses de seus 

usuários para ser mais assertivo quanto a atividade a ser realizada. Suaiden (1995, 

p. 45) afirma que “os bibliotecários não têm que impor um tipo de leitura; deve, isso 

sim, ser um profissional disseminador de uma política de leitura.” Sandroni e 

Machado (1991) afirmam que é necessário dar liberdade para que a criança busque 

o livro que a interessa, mostrando-a que sua escolha será respeitada. 

Sobre as atividades, Tavares (1970, p. 26) afirma que “são inúmeras e 

novas surgirão, nascidas de circunstâncias, do interesse dos leitores, da imaginação 
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da bibliotecária.” Recursos como hora do conto, datas comemorativas, fantoches, 

teatro, confecção de bonecos, reciclagem de materiais, pintura, colagem, criação e 

concursos literários, mediação de leitura dentre outras, fazem com que as crianças 

queiram estar na biblioteca, e assim se envolvam com o mundo a leitura. Logo, as 

bibliotecas infantis em suas ações precisam obter um temperamento recreativo. 

Por sua vez, a contação de história exerce papel importante para a 

formação de leitores. Stocker (2014, p. 98-99) enfatiza que 

 

Os contadores de histórias são guardiões de tesouros feitos de 
palavras, quem ensinam a compreender o mundo em si mesmo. Eles 
semeiam sonhos em nosso imaginário e esperanças em nossos 
corações. Despertam em nós o interesse pela leitura e pelo 
conhecimento ao nos transportar para mundos longínquos. No 
entanto, precisam lembrar que essas são sensações estranhas em 
nossa contemporaneidade --- agitada, tecnológica, barulhenta --, em 
que há a necessidade de uma comunicação cada vez mais rápida e 
sofisticada e um incansável desejo pelo povo. No entanto, a velha e 
boa palavra dos contadores de histórias não parece tão obsoleta 
assim. É por isso que ela está presente nas atividades desenvolvidas 
pela biblioteca infantil, com o objetivo de aproximar as crianças do 
universo literário, a partir da utilização de recursos lúdicos que 
despertam nas crianças o prazer de ouvir histórias fantásticas, reais 
ou imaginárias. 

 

A leitura infantil também se dá por meio da biblioteca escolar. Diferente do 

que acontece com outras unidades de informação, a biblioteca escolar não pode ser 

independente, pois sua existência está extremamente ligada a escola. Para Côrte e 

Bandeira (2011, p. 08) “A biblioteca escolar é um espaço de estudo e construção do 

conhecimento, coopera com a dinâmica da escola, desperta o interesse intelectual, 

favorece o enriquecimento cultural e incentiva a formação do hábito de leitura.” 

Nesse sentido, a Organização dos Estados Americanos (1985, p. 22, apud Costa, 

2013, p. 24) afirma que “a biblioteca escolar é um instrumento de desenvolvimento 

de currículo e permite o exercício da leitura e a formação de uma atitude científica; 

constitui um elemento que forma o indivíduo para a aprendizagem permanente”. 

É missão da biblioteca escolar promover serviços que deem suporte a 

aprendizagem e apoio aos membros da comunidade escolar. Ainda é papel da 

biblioteca escolar dar possibilidade do usuário se tornar pensador crítico e usuários 

da informação ativos. Os usuários desse tipo de biblioteca são os próprios 
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frequentadores da escola como professores, estudantes, e funcionários, e sendo 

dessa forma, atinge um número menor que a pública.  

A biblioteca integra a escola, disponibiliza informação e auxilia os 

professores nas ações pedagógicas e no processo de ensino-aprendizagem. Além 

disso, a biblioteca escolar prepara o indivíduo para a aprendizagem ao longo da 

vida, proporcionando o desenvolvimento do pensamento crítico e inovador. De 

acordo com Polke (1973, apud GERBASE, 2010, p. 22) 

 

Nenhuma outra instituição (escola) tem condições melhores para 
reunir e dinamizar material bibliográfico condizente com as aptidões 
de leitura das crianças do que a biblioteca escolar; a proximidade da 
sala de aula, a interação professor-bibliotecário-aluno, as orientações 
mais atuais do ensino que impelem a criança para a busca-
descoberta através de diferentes textos[...]. 

 

As bibliotecas escolares se tornam imprescindíveis durante toda a 

trajetória escolar. De acordo com Alliende e Condemarín (2005, p. 160), os 

benefícios de viabilizar as práticas de leitura nessa unidade de informação são: 

 

• Põem à disposição dos meninos e meninas um conjunto variado de 

materiais que lhes permitem desfrutar da leitura e aprender em seu 

próprio ritmo e nível.  

• Proporcionam uma base de apoio para que o professor enriqueça a 

comunicação e o desenvolvimento das quatro modalidades básicas 

da linguagem escutar. 

•  Estimulam a compreensão leitora e, como conseqüência favorecem 

o seu desenvolvimento. 

•  Fazem com que as aprendizagens sejam mais divertidas, porque os 

materiais que contém são predominantemente de caráter literário ou 

recreativo.  

• Têm a virtude de familiarizar os alunos e alunas com uma grande 

quantidade de palavras e estruturas lingüísticas. Assim proporcionam 

ao professor uma fonte inesgotável de exemplos lingüísticos, dentro 

de contextos literários ou informativos.  

• Como os livros das bibliotecas de aula são predominantemente 

literários, permitem que os alunos e as alunas se familiarizem 

progressivamente com diversos tipos de gêneros e com diversos 

autores e enriquecem seu próprio mundo com as descobertas 

proporcionadas pela literatura. 

 

A biblioteca escolar bem adaptada a seu público desempenha seu papel e 

oferta um ambiente repleto de motivação, oferecendo subsídios para que a criança 
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desenvolva o gosto pela leitura e pelo livro. Fragoso (1994, apud NERIS, 2013, p. 

21) afirma que “A ação dinâmica da biblioteca deverá servir ao programa escolar, 

daí a necessidade de atividades em grupos, tais como: dramatizações, jogos, hora 

do conto.”  

Apesar da biblioteca escolar possuir sua função reconhecida, ela ainda 

não compõe de fato um ambiente de leitura na escolarização, pois além de 

problemas econômicos, há problemas também entre os profissionais da Educação e 

da Biblioteconomia os quais não se articulam de forma satisfatória, uma vez que 

 

Nem o bibliotecário escolar, nem o professor de ensino básico 
conhecem, formalmente, a área um do outro. Um ou outro, em 
pequena escala, procura aproximar-se e apropriar-se de 
conhecimentos necessários ao fortalecimento de algo que ambos 
deveriam ter em comum, os recursos/fontes de informação em 
relação ao processo ensino-aprendizagem da escola a que 
pertencem (MACEDO, 2005, p. 45) 

 

    O bibliotecário e o professor devem trabalhar em unidade na 

preparação do programa educativo a ser utilizado nas aulas, tornando a biblioteca 

extensão das atividades de classe. Esse trabalho em conjunto faz com que o 

desempenho dos estudantes aumente alcançando um nível maior e melhor de 

leitura, escrita e aprendizagem. A biblioteca escolar possui ampla responsabilidade 

no incentivo as práticas de leitura, pois é na vida escolar que o leitor consegue 

aperfeiçoar suas experiências com a leitura. 

 A biblioteca e a escola devem fornecer um ambiente para que o aluno 

aprimore suas leituras, oferecendo várias oportunidades de leitura com diferentes 

suportes de materiais. No ambiente escolar podem ser desenvolvidas atividades que 

estão relacionadas com a leitura como saraus, narrações de histórias, recitais de 

poesia, leitura em voz em alta, encontro com autores e ilustradores e leituras 

orientadas, oficinas de leitura e interpretação, produção de textos, feira de livros e 

etc, os quais chamam atenção dos alunos. 

As bibliotecas escolares e infantis podem se complementar. No quadro 

abaixo, desenvolvido pelas autoras Melo e Neves (2005, p. 05), pode-se ressaltar 

algumas iniciativas que podem contribuir para complementar a relação entre a 

biblioteca infantil e a escolar, para que juntas possam ser uma ferramenta eficaz na 

promoção da leitura, em especial a leitura infantil. 
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Quadro 2 - Ações que colaboram para complementar a relação entre biblioteca 
infantil e biblioteca escolar. 

BIBLIOTECA INFANTIL COM A 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

BIBLIOTECA ESCOLAR COM A 

BIBLIOTECA INFANTIL 

Informar das atividades desenvolvidas 

pela Biblioteca Infantil, tais como os 

empréstimos a domicílio, como é 

realizada à hora do conto e como 

funcionam as outras atividades; 

Informar para as crianças a importância 

da biblioteca; 

Planejar atividades para realizar 

durante as férias; 

Levar os alunos as secções infantis da 

biblioteca; 

Informar nas escolas quais as novas 

aquisições e bibliografias especiais de 

interesse da instituição; 

Mostrar aos alunos os serviços que a 

biblioteca infantil pode oferecer-lhes; 

Manter um contato com a Biblioteca da 

escola e os professores sobre novos 

materiais adquiridos; 

Tornar os alunos os melhores usuários 

da biblioteca pública; 

Proporcionar assistência técnica às 

bibliotecas escolares, na seleção de 

novas aquisições; 

Atendendo a todas as consultas das 

crianças; 

Auxiliar as autoridades escolares com 

projetos para o estabelecimento e para 

a organização de bibliotecas escolares; 

Não consta na fonte. 

Manter o local para as necessidades de 

leitura das crianças durante todo o ano. 

Não consta na fonte. 

Fonte: Melo e Neves (2005). 

 

A biblioteca infantil juntamente com a biblioteca escolar, cumprindo todos 

os propósitos que lhe são atribuídas e voltadas a servir seu público alvo, contribuirão 

não só para a formação de leitores, mas também para a formação de cidadãos. 

A Biblioteca Pública é uma instituição que disponibiliza informação para 

todos os usuários, ou seja, é aberta a toda a população e oferece condições para a 

aprendizagem bem como para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos 

sociais. De acordo com o Manifesto da UNESCO (1994, p. 01) 

 

A biblioteca pública é o centro local de informação, disponibilizando 
prontamente para os usuários todo tipo de conhecimento. Os 
serviços fornecidos pela biblioteca baseiam-se na igualdade de 
acesso para todos, independente de idade, raça, sexo, religião, 
nacionalidade, língua ou condição social. 

 

Ainda conforme o Manifesto da UNESCO (2014, p. 22) 
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[...] a Biblioteca Pública deve servir como fonte de reflexão sobre seu 
papel e suas funções no mundo globalizado, mas cabe aos dirigentes 
de bibliotecas priorizar o desenvolvimento de suas funções de acordo 
com a realidade local e, até mesmo, identificar novas funções dentro 
de suas comunidades. 

 

O Manifesto da UNESCO (1994, p. 2), deixa claro que a biblioteca pública 

deverá desenvolver as seguintes missões: 

 

Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde a mais tenra 
idade; apoiar tanto a educação individual e autodidata como a 
educação formal em todos os níveis; proporcionar oportunidades 
para o desenvolvimento criativo pessoal; estimular a imaginação e a 
criatividade da criança e dos jovens; promover o conhecimento da 
herança cultural, apreciação das artes, realizações e inovações 
científicas; propiciar acesso às expressões culturais das artes em 
geral; fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade 
cultural; apoiar a tradição oral; garantir o acesso aos cidadãos a todo 
tipo de informação comunitária; proporcionar serviços de informação 
e da habilidade no uso do computador; apoiar e participar de 
atividades e programas de alfabetização para todos os grupos de 
idade e implantar tais atividades se necessário. 

 

Embora não seja sua função principal, vale ressaltar que o Manifesto da 

UNESCO (2014, p. 02) apresenta em um dos tópicos sobre a missão da biblioteca 

pública, que também cabe a ela “criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, 

desde a primeira infância” . A leitura infantil nessa unidade de informação pode ser 

atingida através de sugestões de leitura, homenagens ao autor, rodas de leitura, 

mostras e clubes do livro, concursos literários, oficinas de leitura e escrita, poesia, 

teatro, atividades lúdicas, atividades culturais, apresentação de artistas locais, 

corais, bandas de música, grupos cênicos e participação efetiva da cultura popular.  

A importância de desenvolver atividades lúdicas para as crianças 

proporciona condições adequadas para seu desenvolvimento físico, motor, 

emocional, cognitivo e social, objetivando causar prazer e entretenimento a quem 

pratica, além de melhorar o aprendizado. 

A Biblioteca Pública é uma poderosa aliada na transformação social e no 

acesso à informação e leitura, assim, ela visa minimizar as desigualdades 

informacionais dando espaço para o fortalecimento da inclusão social. O 

bibliotecário deve estar sempre atento para o desenvolvimento de ações para a 
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formação de leitores por meio da oferta de produtos informacionais para o exercício 

da cidadania. 
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5 METODOLOGIA 

Define-se pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem 

como finalidade proporcionar respostas aos problemas que são sugeridos. 

 

A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 
suficiente para responder ao problema, ou então quando a 
informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 
não possa ser adequadamente relacionada ao problema (GIL, 2006, 
p.17). 

 

Ela é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e 

a utilização cautelosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. De 

fato, a pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve diversas 

fases, desde a apropriada formulação do problema até apresentação dos resultados 

de forma positiva. 

A metodologia examina, descreve e avalia métodos e técnicas de 

pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao 

encaminhamento e a resolução de problemas ou questões de investigação. “A 

Metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados 

para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e 

utilidade nos diversos âmbitos da sociedade” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 14). 

Segundo Strauss e Corbin (1998), o método de pesquisa é um conjunto 

de procedimentos e práticas usados para se coletar e analisar os dados. O método 

fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são os instrumentos 

dos quais se faz uso na pesquisa, com intuito de responder as questões propostas. 

Os periódicos eletrônicos ajudam a expandir o conhecimento científico, 

sem eles, provavelmente o conhecimento seria limitado e a ciência não seria tão 

efetivada da forma como ela é nesses novos tempos. O sistema de informação pode 

ser conceituado como um dos elementos da composição organizacional, através do 

qual é processado, de forma ordenada, o fluxo de comunicações internas. Assim, o 

sistema de informação deverá fornecer informações, processadas mediante 

solicitação explícita, ou não. Dessa forma, um sistema de informação é um sistema 

cujo item principal é a informação.  

A informação é armazenada recorrendo-se a uma estrutura de Base de 

Dados. Para Elmasri e Navathe (2003, p. 04, apud SANTOS, 2017, p. 04) entende-
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se como base de dados um conjunto de dados estruturados, manipulados que usam 

um sistema de gestão dessas bases, ou seja, é uma coleção de dados estruturados, 

manipulados e inter-relacionados, que representa conceitos e objetos do mundo 

real. De acordo com Lancaster (1993, p. 305) a base de dados pode ser definida 

como: 

 

Uma coleção de itens sobre os quais podem ser realizadas buscas 
com a finalidade de revelar aquelas que tratam de um determinado 
assunto. A base de dados consiste em artefatos, como livros (o 
acervo de uma biblioteca é uma base de dados com certeza), ou 
registros que apresentam artefatos, como, por exemplo, registros 
bibliográficos constantes de páginas impressas, de fichas ou de 
meios eletrônicos. 

 

 A utilização da base de dados tem como objetivo gerir um conjunto de 

informações de modo que facilite a organização, manutenção e a pesquisa de 

dados. Essas bases se tornaram peças principais para a disseminação da 

informação, dando maior celeridade na divulgação de pesquisas científicas 

produzidas em todo o mundo. No entanto, nem todas as produções são 

disponibilizadas devido ao grande montante de obras. Testa (1998) reforça a 

impossibilidade de incorporar toda a literatura científica produzida no mundo inteiro 

em uma base de dados, justificando assim a determinação de critérios de seleção. 

De forma geral, as bases de dados determinam uma série de critérios e os graus de 

complexidade e de restrições, que deverão ser aplicados por comitês de seleção, 

composto por membros da comunidade científica, reconhecidos em suas áreas de 

atuação. Para Población (2011, p. 113): 

 

Conhecer os critérios e os graus de complexidade e restrições é 
fundamental para entender as diferenças entre as bases e para 
categorizá-las, de acordo a esses critérios, em níveis de qualidade 
indexado. São critérios comuns à grande maioria de bases de dados: 
âmbito; cobertura; e público-alvo; mérito científico; qualidade 
editorial; qualidade gráfica; tipo de conteúdo; idioma e cobertura 
geográfica. 

  

As bases promovem o acesso à informação, fornecem informações 

atualizadas, precisas e confiáveis, atendem às necessidades do público alvo bem 

como fornecem estruturas eficientes de recuperação. As pesquisas efetuadas nas 

bases são feitas de modo interativo ou convencional através do computador. As 
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publicações eletrônicas têm como ponto principal a informação em rede, podendo 

ser acessadas facilmente. Essa forma de acesso é precursora dos novos veículos 

comunicativos. 

A realização dessa pesquisa se deu na Base de Dados BRAPCI, na qual 

é produto de um projeto financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), com o objetivo de subsidiar estudos e propostas na 

área de Ciência da Informação fundamentando-se em atividades planejadas 

institucionalmente. (CARDOSO; LIMA, 2013). De acordo com Gabriel Junior (2014, 

p. 14) 

 

A base em questão foi desenvolvida em colaboração com o grupo de 
pesquisa E3PI, da UFPR, coordenado pela Profa. Dra. Leilah 
Santiago Bufrem, e também foi objeto de estudo da dissertação 
deste autor, abordando a socialização da informação. A Brapci 
estabeleceu uma metodologia que engloba o monitoramento, coleta, 
processamento, revisão e disponibilização de artigos dos periódicos, 
com a preocupação da preservação histórica da CI e como 
instrumento de estudos diacrônicos. 

 

Sua cobertura iniciou em 1972 e disponibiliza atualmente referências e 

resumos de 19.255 textos publicados em 57 periódicos nacionais impressos e 

eletrônicos da área da Ciência da Informação (CI)1. Salienta-se que dos periódicos 

disponíveis 40 estão ativos e 17 históricos (descontinuados). 

Para a realização deste trabalho foi utilizada a pesquisa exploratória e a 

descritiva. De acordo com Gil (2008, p.28) “as pesquisas descritivas são, juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais 

preocupados com a atuação prática”. Vergara (2000, p.47) ressalta que a pesquisa 

descritiva exibe as características de determinada população ou fenômeno, constitui 

conexões entre variáveis e define sua natureza. “Não têm o compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

 A pesquisa descritiva, segundo Rudio (1985), está interessada em 

descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-

los; a investigação experimental, por sua vez, pretende dizer de que modo ou por 

que causas o fenômeno é produzido. Com a utilização do método descritivo 

pretende-se identificar e registrar os dados encontrados ao longo da pesquisa na 

base de dados visando encontrar artigos alusivos à leitura infantil. 

 
1 Conforme consta na página: http://www.brapci.inf.br/index.php. Acesso em: 07 de julho de 2019. 

http://www.brapci.inf.br/index.php
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De acordo com Gil (2006, p.43) as pesquisas exploratórias têm como 

principal finalidade facilitar a determinação de um tema de trabalho: definir os 

objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir um novo tipo de 

enfoque para o trabalho que se tem em mente. Segundo Andrade (2006, p. 124) “a 

pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico”. A autora aponta 

ainda que as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade facilitar a 

determinação de um tema de trabalho: definir os objetivos ou formular as hipóteses 

de uma pesquisa ou descobrir um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem 

em mente.  

Ainda sobre a pesquisa exploratória, para Gil (2006, p. 43) 

  

Tem como finalidade proporcionar maiores informações sobre 
determinado assunto, facilitar a delimitação do tema de trabalho. 
Normalmente constitui a primeira etapa de uma investigação mais 
ampla. Desenvolve-se com o objetivo de proporcionar uma visão 
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.  

 

Mattar (1999, p.81) relata que ela pode ainda auxiliar a estabelecer as 

prioridades a pesquisar. Esse estudo caracteriza-se por uma pesquisa exploratória, 

por visar oferecer informação sobre o objeto. Usando ainda a busca exploratória o 

desenvolvimento deste estudo investigará na base de dados BRAPCI a produção de 

artigos sobre a leitura infantil no campo da ciência da informação. 

Quanto à forma de abordagem, se caracteriza como pesquisa 

quantitativa. Para Fonseca (2002, p. 20)  

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente 
são grandes e consideradas representativas da população, os 
resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de 
toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 
na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 
realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados 
brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 
neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática 
para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 
quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 
conseguir isoladamente. 

 

Já para Minayo (2008), os métodos quantitativos têm como finalidade 

mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou até mesmo produzir 
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modelos teóricos com elevada aplicabilidade prática. Sua investigação evidencia a 

regularidade dos fenômenos. 

 Nessa pesquisa houve delimitação dos termos de busca. Foi realizada a 

busca pelos termos: leitura infantil e leitura para criança, os quais englobaram três 

campos de busca: título, resumo e palavras-chave. A partir da identificação dos 

artigos recuperados foi feita a contagem manual e análise de dados que explicita o 

ano, a revista eletrônica e o autor. Ressalta-se ainda que não se restringiu o ano de 

publicação do artigo, visto a criação da base de dados oriunda em 1972 e a 

importância do tema. 

Salienta-se também que os dados coletados sobre a produção dos periódicos 

com relação à leitura infantil referem-se à quantidade de artigos indexados em seu 

valor total, e não em cada revista periódica, justificando que as políticas de 

indexação bem como os critérios de inserção de cada periódico são diferentes, 

fazendo que tenham divergências no total de artigos em cada um. 
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6 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A metodologia é parte essencial para que um a pesquisa tenha cunho 

científico, uma vez que precisa ser seguida e os dados obtidos necessitam ser 

comprovados. Bardin (2010, p.103) define como resultados  

 

Uma transformação [...] dos dados brutos do texto [em] uma 
representação do conteúdo, ou da sua expressão, susceptível de 
esclarecer o analista a cerca das características do texto, que podem 
servir de índices.  

 

 Diante da afirmação de Bardin e a partir do levantamento da produção 

científica sobre a leitura infantil, foram identificados sobre o termo leitura infantil no 

campo título apenas 06 publicações, conforme aponta o quadro 3: 

 

Quadro 3 - Artigos que possuem em seu título o termo Leitura Infantil 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO 

Políticas públicas 

para a leitura no 

Brasil: implicações 

sobre a leitura 

infantil 

SILVA, Marta Benjamim 

da; BERNARDINO, Maria 

Cleide 

Rodrigues; NOGUEIRA, 

Carine Rodrigues 

Ponto de Acesso. 2012 

Leitura infantil: o 

valor da leitura para 

a formação de 

futuros leitores 

PEREIRA, Elana de 

Jesus; FRAZÃO, Gabrielle 

Carvalho; SANTOS, 

Luciana Castro dos 

Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação. 

2013 

Leitura Literária 

Infantil e o Papel do 

Bibliotecário 

Mediador 

PINHEIRO, Mariza Ines da 

Silva; JACINTO, Vera 

Lúcia Gaparin 

Ciência da Informação 

em Revista. 

2018 

Leitura recreativa 

infantil: uma revisão 

bibliográfica 

MAGALHÃES, Maria 

Helena de Andrade 

Revista da Escola de 

Biblioteconomia da 

UFMG. 

1981 

Biblioteca Pública 

Infantil de Sergipe: 

uma experiência 

com projetos de 

incentivo a leitura a 

partir da primeira 

infância 

STOCKER, Claudia 

Teresinha 

Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação. 

2017 

A função social da CALDIN, Clarice Fortkamp Encontros Bibli: 2003 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69122
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69122
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2625
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2625
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2625
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/30679
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/30679
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64508
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64508
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64509
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64509
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64510
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64510
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/710
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/710
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36250
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36250
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36250
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36250
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1226
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1226
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36254
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/36254
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/535
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/535
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/73710
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/73710
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/73710
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/70662
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/70662
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/652
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/652
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/652
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4010
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4015
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4015
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/39408
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
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leitura da literatura 

infantil  

Revista Eletrônica de 

Biblioteconomia e 

Ciência da 

Informação.  

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 
 
 Outro campo de busca explorado foi o resumo, nele foram encontrados 55 

artigos publicados com o termo leitura infantil. 

 

Quadro 4 - Artigos que possuem em seu resumo o termo Leitura Infantil 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO 

Políticas públicas 

para a leitura no 

Brasil: implicações 

sobre a leitura 

infantil 

SILVA, Marta Benjamim 

da; BERNARDINO, Maria 

Cleide 

Rodrigues; NOGUEIRA, 

Carine Rodrigues 

Ponto de acesso 2012 

Leitura infantil: o 

valor da leitura para 

a formação de 

futuros leitores 

PEREIRA, Elana de 

Jesus; FRAZãO, Gabrielle 

Carvalho; SANTOS, 

Luciana Castro dos 

Múltiplos olhares em 

ciência da informação 

2013 

Livro ilustrado: 

texto, imagem e 

mediação 

FLECK, Felícia de 

Oliveira; CUNHA, Miriam 

Figueiredo Vieira 

da; CALDIN, Clarice 

Fortkamp 

Perspectivas em 

Ciência da Informação 

2016 

A Importância da 

Biblioteca Infantil 

MELO, Maurizeide Pessoa 

de; NEVES, Dulce Amélia 

de Brito 

Biblionline 2005 

Ação cultural na 

biblioteca pública 

AMORIM, Aryanna da 

Costa; ALMEIDA, Larisse 

Macêdo de; CASTRO, 

Luíza Nívea de Brito 

Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação 

2013 

O desenvolvimento 

da Competência 

Informacional nas 

crianças a partir da 

literatura infantil 

LUCCA, Djuli Machado 

de; CALDIN, Clarice 

Fortkamp; RIGHI, João 

Primo Ramirez 

RDBCI: Revista Digital 

de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

2015 

A função social da 

leitura da literatura 

infantil  

CALDIN, Clarice Fortkamp Encontros Bibli: revista 

eletrônica de 

biblioteconomia e 

ciência da informação 

2000 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/39408
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/39408
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33369
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33369
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33369
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16872
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81299
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81299
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/40162
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/40162
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/40162
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/40162
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/40162
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
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O Projeto 

“Pequenos Sócios, 

Grandes Leitores” e 

a atuação dos 

profissionais 

bibliotecários no 

incentivo à leitura 

para crianças 

FERRER, Maria 

Edimeia; CALIXTO, 

Regina Helena de 

Castro; FERREIRA, 

Henrique M. C.; MELLO, 

Ricardo 

Ignacio; BISSOLATI, 

Noemia 

CRB-8 Digital 2011 

Ações culturais de 

fomento à leitura em 

bibliotecas 

escolares 

CARDOSO, Ana Carolina Biblionline 2017 

A Competência 

Informacional para a 

seleção e 

disseminação do 

acervo literário 

infantil da Biblioteca 

Pública Municipal 

Barreiros Filho: 

olhar estético 

DUARTE, Evandro 

Jair; MATA, Claudete 

Terezinha da; CALDIN, 

Clarice Fortkamp 

Encontros Bibli: revista 

eletrônica de 

biblioteconomia e 

ciência da informação 

2014 

 Leitura recreativa 

infantil: uma revisão 

bibliográfica 

MAGALHÃES, Maria 

Helena de Andrade 

Revista da escola de 

biblioteconomia da 

UFMG 

1981 

Bibliotecas Públicas 

e escolares nos 

discursos de Cecília 

Meireles e Armanda 

Álvaro Alberto: 

acervos e práticas 

de leituras 

MARTINS, Marcus Vinicius 

Rodrigues 

Perspectivas em 

Ciência da Informação 

2014 

Encontro com o 

Livro 

BEZERRA, Maria 

Aparecida da Costa 

CRB-8 Digital 2011 

Atividades 

Educativas na 

Biblioteca Infantil 

PANET, Carmem de 

Farias 

Cadernos de 

biblioteconomia 

1985 

Breves reflexões 

sobre a leitura 

hipertextual no 

contexto das 

bibliotecas 

escolares 

CASTRO FILHO, Cláudio 

Marcondes de; SILVA, 

Márcia Regina 

Ponto de acesso 2016 

Um diálogo entre a ANDRADE, Lucas Veras Informação@Profissões 2017 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9794
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16379
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16379
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16379
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16379
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16380
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/70662
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/70662
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33415
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33416
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/33416
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9783
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9783
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9179
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/9179
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64479
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64479
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64479
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64481
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64481
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/81440
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
mailto:Informação@Profissões
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vida real e a 

literatura infanto-

juvenil: uma 

experiência de 

leitura na 

perspectiva da 

produção de 

sentidos 

de; MELO, Ana Caroline 

Viana de 

A leitura como 

função pedagógica: 

o literário na escola 

CALDIN, Clarice Fortkamp Revista ACB 2002 

Projetos de leitura 

vão às escolas 

SILVA, Carla Elisabete 

Cassel; ROCHA, Milene 

Linden da; CAREGNATO, 

Sônia Elisa 

Revista de 

Biblioteconomia & 

Comunicação 

2000 

As livrarias como 

espaço de 

mediação de leitura 

SILVA, Aparecida de 

Almeida 

BIBLOS 2009 

Contar, ler e brincar: 

a importância da 

contação e da 

leitura de histórias 

aliadas ao lúdico 

como agentes 

transformadores da 

rotina hospitalar. 

KNOCHE, Liège Maria 

Martins 

Revista ACB 2013 

Análise de assunto 

da literatura infantil: 

o feijão e o sonho 

embalados para 

viagem 

MOREIRA, Margareth 

Egídia; DIAS, Eduardo 

José Wense 

CRB-8 Digital 2011 

Biblioteca Pública 

Infantil de Sergipe: 

uma experiência 

com projetos de 

incentivo a leitura a 

partir da primeira 

infância 

STOCKER, Claudia 

Teresinha 

RBBD. Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação 

2017 

A biblioteca escolar: 

leitura e 

transformação 

AMORIM, Marcela Lopes 

Mendonça Coelho de 

Biblioteca Escolar em 

Revista 

2013 

Biblioteconomia 

social por meio do 

OLIVEIRA, Flávia Reis 

de; SILVA, Sabrina Vaz 

RBBD. Revista 

Brasileira de 

2017 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/67378
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/72093
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/72093
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/72093
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/99873
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/99873
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/69884
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projeto de extensão: 

“Arvoreteca - 

incentivando a 

leitura” 

da; NOGUEIRA, Rafaela 

Dala Riva 

Biblioteconomia e 

Documentação 

A resposta de 

crianças com 

deficiência visual as 

relações texto-

imagem no livro 

ilustrado 

contemporâneo. 

RUIZ, Tássia; MARTINS, 

Rosane Fonseca de 

Freitas 

Informação & 

Informação 

2018 

Momento do conto 

em cantos: literatura 

e música na 

biblioteca pública de 

Concórdia (SC) 

BISON, 

Cleci; ZORZETTO, Ellen 

Mariana; FERREIRA, 

Karen Júlia Coldebella 

Revista ACB 2018 

Biblioteca viva em 

hospitais: a 

importância da 

leitura como 

estratégia de 

humanização, a 

experiência do 

Instituto Fernandes 

Figueira 

CARVALHO, Carla 

Broseghini Moreira de 

RBBD. Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação 

2018 

Aplicativos de 

Literatura-serviço: 

experiência e 

comportamento do 

usuário infantil 

FURTADO, Cassia 

Cordeiro; OLIVEIRA, Lídia 

de Jesus 

Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação 

e Biblioteconomia 

2019 

O papel da 

biblioteca pública no 

Letramento Infantil 

(Early Literacy): o 

modelo norte-

americano e a 

oportunidade 

brasileira 

HOMMERDING, Nádia 

Maria dos Santos 

Ciência da Informação 2012 

Leitura: uma 

prioridade nas 
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Marques 
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escocesas 

O mediador e a 

mediação de 

literatura para 

crianças surdas 

PEREIRA, Ana 

Paula; BORTOLIN, Sueli 

Biblioteca Escolar em 

Revista 

2016 

Análise de uma 

experiência no 

Carro-Biblioteca da 

Escola de 

Biblioteconomia/ 

UFMG com textos 

de Cordel 

NOVA, Vera Lúcia de 

Carvalho 

CASA; BARBOSA, Rosaly 

Isabel Senra 

Cadernos de 

Biblioteconomia 

1983 

Experiências do 

passado, 

discussões do 

presente: a 

Biblioteca Escolar 

Infantil do Instituto 

de Educação 

Caetano de 

Campos (1936-

1966) 

VIDAL, Diana Gonçalves Perspectivas em 

Ciência da Informação 

2014 

Livros digitais, 

sistemas 

hipermidiáticos e 

partilha literária para 

leitores infantis 

FURTADO, Cassia 

Cordeiro; OLIVEIRA, Lídia 

Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação 

e Biblioteconomia 

2015 

As bibliotecas 

comunitárias como 

alternativa de 

inclusão social para 

comunidades 

periféricas da ilha 

de São Luís, 

Maranhão: estudo 

sobre o bairro da 

Vila Embratel 

TEIXEIRA, Rafaela 

Pereira; FERREIRA, Maria 

Mary Ferreira Mary 

Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação 

2013 

Biblioteca Escolar 

de Instituição 

Particular de 

Ensino: relato de 

experiência 

JÚLIO, Andreia das Dores 
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Revista 
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formação de leitores 

em potencial 

Guedes da; LENDENGUE, 

Maria do Livramento de C. 

Organização da 

informação em 

bibliotecas 

escolares: 

contribuições para a 

competência 

informacional infantil 

AGUIAR, Niliane Cunha Biblioteca Escolar em 

Revista 

2012 

Ação cultural na 

Biblioteca Escolar 

Visconde de 

Sabugosa do Nei-

UFRN: práticas de 

incentivo à leitura e 

desenvolvimento 

sociocultural 

NASCIMENTO, Lorayne 

Kelly da 

Silva; CARVALHO, 

Luciana Moreira 

Revista Informação na 

Sociedade 

Contemporânea 

2017 

Competência 

informacional em 

biblioteca escolar: 

ações para o 

desenvolvimento  

BEDIN, Jéssica; CHAGAS, 

Magda Teixeira; SENA, 

Priscila Machado Borges 

Revista ACB 2015 

Letramento Infantil 

na Biblioteca 

Escolar: 

desenvolvendo 

habilidades básicas 

para futuros leitores 

competentes 

HOMMERDING, Nádia 

Maria dos Santos 

Biblioteca Escolar em 

Revista 

2016 

Leitura Literária 

Infantil e o Papel do 

Bibliotecário 

Mediador 

PINHEIRO, Mariza Ines da 

Silva; JACINTO, Vera 

Lúcia Gaparin 

Ciência da Informação 

em Revista 

2018 

Educomunicação: 

um novo olhar sobre 

os meios de 

comunicação 

CARMO, Juliana Rabelo 

do; SOUSA, Leonardo 

Silva 

Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação 

2013 

BIBLON: plataforma 

de incentivo a 

leitura literária para 

crianças 

FURTADO, Cassia 

Cordeiro; OLIVEIRA, Lídia 

InCID: Revista de 

Ciência da Informação 

e Documentação 

2011 

Imagens/memórias 

da Biblioteca 
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Gisela; SILVA NETO, José 
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Pública de Santa 

Catarina: uma 

leitura da memória 

volátil fixada pela 

fotografia (1980 - 

2011) 

Augusto da; MARQUES, 

Ana Caroline Remor 

Corre; WADA, Ana Clara 

Mitsuko; TOLEDO, 

Luciane Gonçalves 

Biblioteca infantil 

como lugar de 

encantamento 

SENNA, Ana; BARBOSA, 

Maria de Fatima S. 

O.; SOUZA, Thaiane 

Almeida 

Revista Conhecimento 

em Ação 

2017 

A biblioteca 

particular e sua 

função sociaL: um 

espaço de 

(in)formação de 

leitores 

BEZERRA, Fabiana de 

Oliveira; SILVA, Alzira 

Karla Araújo 

Biblionline 2008 

Biblioterapia para 

crianças em idade 

pré-escolar: estudo 

de caso. 

LUCAS, Elaine Rosangela 

de Oliveira; CALDIN, 

Clarice Fortkamp; SILVA, 

Patricia V. Pinheiro da 

Perspectivas em 

Ciência da Informação 

2006 

Biblioterapia: uma 

ferramenta para 

atuação do 

psicólogo hospitalar 

no atendimento à 

criança 

hospitalizada 

CALIXTO, Anny Caroliny 

Leite; BELMINO, Marcus 

Cézar de Borba 

Biblionline 2013 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

 Com relação a palavras-chave, forma encontrados 11 artigos contendo o 

termo Leitura infantil 

 

Quadro 5 - Artigos que possuem em suas palavras-chave o termo Leitura Infantil 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO 

 Leitura infantil: o 

valor da leitura para 

a formação de 

futuros leitores 

PEREIRA, Elana de 

Jesus; FRAZãO, Gabrielle 

Carvalho; SANTOS, 

Luciana Castro dos 

Múltiplos olhares em 

ciência da informação 

2013 

Políticas públicas 

para a leitura no 

SILVA, Marta Benjamim 

da; BERNARDINO, Maria 

Ponto de acesso 2012 
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brasil: implicações 

sobre a leitura 

infantil 

Cleide 

Rodrigues; NOGUEIRA, 

Carine Rodrigues 

A leitura como 

função pedagógica: 

o literário na escola  

CALDIN, Clarice Fortkamp Revista ACB 2002 

Contar, ler e brincar: 

a importância da 

contação e da 

leitura de histórias 

aliadas ao lúdico 

como agentes 

transformadores da 

rotina hospitalar  

KNOCHE, Liège Maria 

Martins 

Revista ACB 2013 

A Criança, o Livro e 

a Biblioteca: o 

Estudo de Usuário 

na Educação Infantil 

MORAES, Lilian CRB-8 Digital 2011 

Atividades 

Educativas na 

Biblioteca Infantil 
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Cadernos de 

biblioteconomia 
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Biblioteca Pública 

Infantil de Sergipe: 

uma experiência 

com projetos de 

incentivo a leitura a 

partir da primeira 

infância 
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RBBD. Revista 

Brasileira de 
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Documentação 

2017 

Leitura Literária 

Infantil e o Papel do 

Bibliotecário 

Mediador 

PINHEIRO, Mariza Ines da 

Silva; JACINTO, Vera 

Lúcia Gaparin 

Ciência da Informação 

em Revista 

2018 

Projetos de leitura SILVA, Carla Elisabete Revista de 2000 
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http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64479
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vão às escolas Cassel; ROCHA, Milene 

Linden da; CAREGNATO, 

Sônia Elisa 

Biblioteconomia & 

Comunicação 

A aplicabilidade 

terapêutica de 

textos literários para 

crianças  

CALDIN, Clarice Fortkamp Encontros Bibli: revista 

eletrônica de 

biblioteconomia e 

ciência da informação 

2004 

A função social da 

leitura da literatura 

infantil  

 

CALDIN, Clarice Fortkamp Encontros Bibli: revista 

eletrônica de 

biblioteconomia e 

ciência da informação 

2000 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

 Outro termo buscado nessa pesquisa foi Leitura para criança, o qual no 

campo título não foi encontrado nenhum resultado. Já no campo resumo, foram 

identificados 15 artigos com esse termo. 

 

Quadro 6 - Artigos que possuem em seu resumo o termo Leitura para criança 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO 

Biblioteca viva em 

hospitais: a 

importância da leitura 

como estratégia de 

humanização, a 

experiência do 

Instituto Fernandes 

Figueira 

CARVALHO, Carla 

Broseghini Moreira de 

RBBD. Revista 

Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação 

2018 

A interação entre a 

criança da primeira 

infância e a 

informação digital 

RODRIGUES, 

Vivianne; KAFURE, Ivette 

Biblionline 2013 

Leitura infantil: o 

valor da leitura para a 

formação de futuros 

leitores 

PEREIRA, Elana de 

Jesus; frazão, Gabrielle 

Carvalho; SANTOS, 

Luciana Castro dos 

Múltiplos Olhares em 

Ciência da Informação 

2013 

As livrarias como 

espaço de mediação 

de leitura 

SILVA, Aparecida de 

Almeida 

BIBLOS 2009 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/99873
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2167
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2173
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2173
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16195
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16195
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16195
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16195
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/64505
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
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Recursos auxiliares e 

criativos para 

contação de histórias 

na biblioteca escolar 

SOUZA, Ana Cleide 

Patrício de 

Biblionline 2017 

A eficácia da hora do 

conto como 

mecanismo de 

estímulo à leitura 

GRANDI, Cleci Marlene Revista de 

Biblioteconomia & 

Comunicação 

1989 

A biblioteca escolar 

como agente 

incentivador da 

leitura: o caso dos 

alunos do ensino 

médio da Escola 

Pública Estadual 

Centro 

Profissionalizante 

Deputado Antonio 

Cabral (CPDAC) e a 

análise de seus 

hábitos de leitura 

DUTRA, Andreza 

Rimar; FERREIRA, 

Roselaine 

Gomes; guimarães, Ana 

Cecília Brito 

Valença; LACERDA, 

Maria de Fátima Gomes 

Biblionline 2016 

O incentivo da leitura 

na biblioteca escolar 

SALCEDO, 

Diego; STANFORD, 

Jailiny 

Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação 

2016 

Mediação de lendas 

urbanas na Biblioteca 

Pública Municipal 

Lupércio Luppi 

PEREIRA, Ana 

Paula; ALMEIDA, 

Marinalva Luiza 

de; SANTOS NETO, 

João Arlindo dos 

Biblioteca Escolar em 

Revista 

2017 

Ensino da literatura 

infantojuvenil na 

graduação e pós-

graduação em 

Ciência da 

Informação 

BORTOLIN, 

Sueli; SILVA, Rovilson 

José 

Revista Brasileira de 

Educação em Ciência 

da Informação 

2015 

Competência 

informacional em 

biblioteca escolar: 

ações para o 

desenvolvimento  

BEDIN, 

Jéssica; CHAGAS, 

Magda Teixeira; SENA, 

Priscila Machado Borges 

Revista ACB 2015 

Acessibilidade na 

Biblioteca Anísio 

Teixeira (BAT): as 

Galvão, Laura 

Santiago; SANTOS, 

Iramaia Ferreira 

Revista Brasileira de 

Biblioteconomia e 

Documentação 

2014 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16356
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16356
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16356
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16356
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16065
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16065
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/99621
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http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1205
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1205
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/1
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/17025
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/17025
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/17025
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/17025
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/72524
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/72524
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ações do Setor de 

Atendimento a 

Criança e ao 

Adolescente Surdo 

(SACAS). 

Santana; SANTOS, Maria 

Cristina 

A Competência 

Informacional para a 

seleção e 

disseminação do 

acervo literário infantil 

da Biblioteca Pública 

Municipal Barreiros 

Filho: olhar estético 

DUARTE, Evandro 

Jair; MATA, Claudete 

Terezinha da; CALDIN, 

Clarice Fortkamp 

Revista Eletrônica de 

Biblioteconomia e 

Ciência da Informação 

2014 

Biblioterapia: uma 

ferramenta para 

atuação do psicólogo 

hospitalar no 

atendimento à 

criança hospitalizada 

CALIXTO, Anny Caroliny 

Leite; BELMINO, Marcus 

Cézar de Borba 

Biblionline 2013 

Leituras e ações na 

Encontros Bibli 

BLATTMANN, Ursula Revista Eletrônica de 

Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, 

2010 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

 A respeito dos resultados referentes ao campo palavras-chaves alusivo 

ao termo leitura para criança foram obtidos somente 02 artigos. 

 

Quadro 7 - Artigos que possuem em suas palavras-chave o termo Leitura para 
criança 

TÍTULO AUTOR REVISTA ANO 

As livrarias como 

espaço de 

mediação de leitura 

SILVA, Aparecida de 

Almeida 

 

BIBLOS 2009 

A aplicabilidade 

terapêutica de 

textos literários para 

crianças  

CALDIN, Clarice Fortkamp 

 

Encontros Bibli: revista 

eletrônica de 

biblioteconomia e 

ciência da informação 

2004 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

 Na fase de coleta de dados na base de dados BRAPCI, muito se 

encontrou sobre mediação da leitura, formação do leitor e hábito da leitura, porém 

http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/3112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/3112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/3112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/3112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/3112
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/31410
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/16531
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/35148
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/35148
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/2522
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/271
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24265
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/24268
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/38466
http://www.brapci.inf.br/index.php/res/v/4152
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tais termos não foram considerados mediante os objetivos e o recorte dos termos da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 
A plataforma BRAPCI possui uma interface limpa e de fácil acesso. Há 

botões para filtragem da pesquisa por “palavra-chave”, “título”, “resumo”, “autor” ou 

“todos”, além de um campo que restringe a pesquisa por ano ou período de tempo. 

 

Uma base de dados bibliográficos é uma coleção digital que contém 
os registros da literatura publicada, com informações sobre o que foi 
publicado (artigo de periódico, conferência, livro), quem publicou 
(autor, instituição, pais) e onde se publicou (periódico A, B ou C)” 
(RUAS; PEREIRA, 2014, p. 54) 

 

A análise de conteúdo refere-se ao conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que operam mecanismos sistemáticos e finalidades de explicação da 

essência das mensagens. Bardin (2010, p. 47) o descreve como 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Através dos resultados obtidos na pesquisa observa-se que a produção 

científica referente à temática deste trabalho é pequena, ou seja, o foco e a 

discussão da pesquisa em torno da leitura infantil pela comunidade científica da área 

da Ciência da Informação ainda são tímidos. Sabendo da importância da leitura 

Coelho (2000, p. 22) defende que: 

 

Toda leitura que, consciente ou inconscientemente, se faça em 
sintonia com a necessidade do texto lido resultará na formação de 
determinada consciência de mundo no espírito do leitor, assim o 
leitor descobrirá qual a relação do lido e seu mundo. 

 

Confirmando as colocações de Coelho sobre a importância da leitura para 

o indivíduo, Freire (1989, p. 20) diz que na leitura ele “expressa sua linguagem, os 

seus anseios, as suas inquietações, as suas reinvindicações, os seus sonhos”. 

Assim, compreendendo a relevância da temática, identificou-se que a primeira vez 

que os termos leitura infantil e leitura para criança aparecem na base de dados 
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analisada é no ano 1981, no entanto a maior quantidade de publicações se dá nos 

anos de 2013 e 2017. O gráfico 1 identifica o ano e a quantidade artigos publicados. 

 

Gráfico 1 – Artigos publicados por ano 

   Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

Analisando o gráfico 1 percebe-se que dos 19.255 artigos contidos na 

base de dados apenas 70 são relativos a leitura infantil, isso significa que esse valor 

total não corresponde nem a 1% de todas as publicações contidas na base. Com 

esses dados é possível notar que não há uma linearidade entre um ano e outro, bem 

como é notório que nos anos de 1982, 1984, 1986, 1988, todo os anos 90, 2001, 

2003 e 2007 não foram encontrados nenhuma publicação sobre o tema.  “Uma das 

principais dificuldades que desafia a produção brasileira é a falta de regularidade na 

publicação dos periódicos, isto é, a falta de periodicidade prejudica todo processo de 

comunicação científica”. (GABRIEL JUNIOR, 2014, p. 39). 

No que se refere aos autores, foram identificados 108 no total. Quem 

mais produziu sobre o assunto foi Clarice Forkamp Caldin com 09 artigos, 

abrangendo autoria e coautoria. Em seguida destacam-se Cassia Cordeiro Furtado e 

Lidia de Jesus Oliveira com 04 artigos respectivamente. Já Aparecida de Almeida da 

Silva, Carla Broseghini Moreira de Carvalho, Elana de Jesus Pereira, Gabrielle 

Carvalho Frazão, Lilian Moraes, Luciana Castro dos Santos, Nádia Maria dos Santos 

Hommerding, Rosaly Isabel Senra Barbosa e Vera Lúcia de Carvalho Casa Nova 
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apresentam 02 artigos cada. O Gráfico 2 evidencia os autores que publicaram mais 

de uma vez sobre o tema independente de coautorias entre eles. 

 

Gráfico 2 – Autores que publicaram mais de uma vez sobre o tema 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

  

 Esses autores presentes no gráfico acima representam 51,42% de toda a 

publicação sobre leitura infantil e leitura para criança existente na base. Para os 

outros pesquisadores que publicaram apenas uma única vez sobre a temática, cabe 

a fatia de 48,58% na representatividade geral. Vale ainda salientar que desses 12 

autores que publicaram mais de um artigo, 05 deles são professores universitários 

na área de Ciência da Informação. De 96 autores que publicaram somente uma vez 

27 são professores, o que corresponde a 28,12% do total. Ainda desses 27, 26 são 

professores universitários e 04 são professores da educação básica de diversas 

áreas. 

 As instituições de ensino superior são locais que fomentam e possibilitam 

a produção do conhecimento científico. Nessa pesquisa identificou-se que 23 dos 

autores não estavam ligados a nenhum estabelecimento de educação. No entanto, a 
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instituição que tem o maior número de autores vinculados e que produziu sobre o 

tema independente do ano, foi a Universidade Federal de Santa Catarina com 14 

autores, conforme consta no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Instituições com mais autores vinculados 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

As publicações sobre leitura infantil e leitura para criança encontram-se 

distribuídas em 23 instituições, entretanto concentram-se em oito instituições as 

quais publicaram mais que 03 artigos, representando 34,78% do total de artigos 

publicados, conforme apresentado no gráfico 4. A Universidade Federal de Santa 

Catarina destacou-se como a instituição que acumula o maior volume de 

publicações (10 artigos), seguida pela Universidade Federal da Paraíba, com 05 
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artigos publicados. Vale salientar que 15 artigos não estão atrelados a nenhuma 

instituição de ensino. 

 

Gráfico 4 – Instituições com mais publicações sobre o tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 

 

Os periódicos que mais publicaram podem ser importantes fontes de 

consulta. De acordo com Silveira (2010, p.06)  

 

A produção científica disseminada em periódicos científicos é de 
suma importância para o se fazer ciência no âmbito acadêmico, 
fazendo do artigo um veículo de disseminação da informação 
científica[...]”. 
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Corroborando com Silveira, Souza e Albuquerque (2005, p. 2) afirmam 

que  

 

Os periódicos eletrônicos permitem uma ampla divulgação através da 
publicação quase imediata, recuperação dos artigos indexados, 
espaço ilimitado para publicação, redução dos custos na produção e 
disseminação das pesquisas, assim como, favorece a interação entre 
os leitores e autores através do correio eletrônico. 

 

Foram encontrados 25 periódicos que publicaram sobre a temática, onde 

Biblionline foi o que mais publicou artigos com 08 publicações, como demonstra o 

gráfico 5: 

 

Gráfico 5 – Periódicos com mais publicações sobre o tema 

Fonte: Elaborado pela autora (PEREIRA, 2019). 
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 Todas as revistas encontradas são da área de Ciências Sociais, 

especialmente Ciência da Informação. As áreas mais abrangidas pelos periódicos 

são: biblioteconomia, arquivologia e museologia, embora várias publicações estejam 

ligadas as áreas da educação, da psicologia e da medicina (terapia). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura infantil é importante para inserir a criança na sociedade 

preparando-a para a vida. Entender que o leitor adulto é diferente do leitor criança 

faz com que as suas necessidades sejam trabalhadas de acordo com seu estágio de 

amadurecimento. A leitura infantil contribui para a formação educacional, ajudando 

na introdução da escrita e na linguagem correta, tornando-se um pontapé inicial para 

o sucesso intelectual. Além disso, é por intermédio da leitura que a criança passa a 

ter a consciência de mundo. 

Os artigos de periódicos são importantes indicadores da importância de 

determinadas temáticas, e diante dos resultados obtidos até o momento, torna-se 

explícito a fragilidade da temática na produção científica. Há uma lacuna que precisa 

ser preenchida por pesquisas recentes, pois não é muito adequado para a área da 

Ciência da Informação possuir tão pouca representação na produção científica em 

torno de um tema tão relevante para a construção da reflexão e da criticidade. 

Na trajetória dessa pesquisa foram analisados todos os artigos de 

periódicos que tratam sobre a leitura infantil sem recorte temporal, disponíveis na 

BRAPCI. Com os dados extraídos nesta plataforma foi possível organizar gráficos e 

quadros capazes de analisar e explicar os dados coletados, de forma a elucidar as 

proposições estabelecidas nos objetivos específicos. 

De fato, todos os objetivos específicos dessa pesquisa foram respondidos 

com êxito: os artigos encontrados foram classificados quanto ao seu recorte e suas 

referências estão disponíveis nos resultados da pesquisa. Foram localizados 108 

autores, os quais 12 destes publicaram novamente sobre o tema.  

Foram encontrados artigos utilizando os termos leitura infantil e leitura 

para criança (termo correlato) nos campos título, resumo e palavras-chave, no 

entanto não foram encontrados artigos contendo o termo leitura para criança no 

título. Ainda assim, é importante salientar que nos anos de 1982, 1984, 1986, 1988, 

todo os anos 90, 2001, 2003 e 2007 não foram localizadas publicações sobre o tema 

na referida base de dados. 

A principal limitação encontrada no decorrer da pesquisa foi a escassez 

de fontes inteiramente ligadas a Ciência da Informação, pois várias delas estão 

subordinadas as áreas da pedagogia e letras. Essa ausência faz confirmar o quão 

relapsa está sendo a biblioteconomia não se preocupando sobre o assunto e sobre 
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esse público-alvo. Ademais, por meio de estudo bibliográfico realizado com autores 

com alta relevância como Freire (1989), Coelho (2000), Lajolo (2003), Zilberman 

(2003) e Bamberger (2002), as fontes apresentadas enfatizam a importância e os 

benefícios da leitura infantil. 

A biblioteca escolar é um dos meios em que a leitura infantil ocorre, sendo 

realizada através de ações de incentivo à leitura. A Lei nº 12.244/2010 determina a 

universalização das bibliotecas escolares, e sua efetivação deverá ocorrer até o ano 

de 2020. Diante disso, é extremamente preocupante e desapontante verificar que no 

ano antecedente a sua concretização, até o mês de julho de 2019, apenas um artigo 

foi publicado sobre a temática. Tal constatação demonstra que as produções 

científicas sobre o tema percorrem vagarosamente na área da Ciência da 

Informação. 

 É notório que há uma carência de pesquisadores que publiquem 

regularmente sobre o tema, no entanto há um crescimento bastante significativo de 

2010 a 2019, onde dos 70 artigos divulgados no total, 53 deles foram publicados 

nesse recorte temporal. Ainda a respeito dessa temática, um fator inquietante é 

verificar que ela não representa nem 1% de toda a publicação na base de dados. 

Entretanto, apesar da pouca expressão no âmbito geral da base, identificar que 

78,70% dessas publicações existentes são da área da CI é sem sobra de dúvida 

muito satisfatório. No entanto, vale ressaltar a dificuldade dos autores da CI em 

publicar na área, uma vez que a criança e ignorada como usuário em potencial 

Cabe aos profissionais da Ciência da Informação se interessarem e 

enfatizarem as produções científicas levando em consideração os benefícios que 

são obtidos para o público-alvo, bem como fomentar nas bibliotecas ações de 

incentivo à leitura partindo do pressuposto de que esse trabalho estimula a produção 

do conhecimento e transforma a criança em um ser atuante, capaz de executar e 

compartilhar o conhecimento adquirido. 

Por fim, ressalta-se que essa pesquisa sobre a leitura infantil, não esgota 

novas possibilidades de investigação. Sugere-se como trabalhos futuros a pesquisa 

sobre a produção da leitura infantil na perspectiva da Ciência da Informação em 

outra base de dados fazendo uma comparação com a BRAPCI, bem como identificar 

onde os autores da CI estão publicando. A partir daí pode ser traçado o perfil das 

produções sobre a leitura infantil. 
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