
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 
 

 

 

  

 

 

 

CLEIDE APARECIDA FREIRES BELCHIOR 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 

LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTOVÃO/SE 

2021 

  



CLEIDE APARECIDA FREIRES BELCHIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 

LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO 

 
 
Dissertação de Mestrado apresentada à 
Universidade Federal de Sergipe, como parte 
das exigências do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação para obtenção do 
título de Mestre em Gestão da Informação e do 
Conhecimento. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Valéria Aparecida 
Bari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTOVÃO/SE 

2021 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 
  

Belchior, Cleide Aparecida Freires 
 

B427f  Formação de leitores nas organizações: promoção da leitura  
 literária em rede de compartilhamento. / Cleide Aparecida Freires Belchior. – 

São Cristóvão, 2021. 
 184 f.: il. color. 

 
 Orientadora Dra. Valéria Aparecida Bari. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão da Informação 
 
 

e do Conhecimento) – Universidade Federal de Sergipe, Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação, 2021. 

 
 

 
 

 
1. Mediação de Leitura. 2. Formação do Leitor. 3. Leitura    

 
 

nas Organizações.  I. Bari, Valéria Aparecida, orient. II. Título. 

 CDU: 028.01:659.2 

Ficha elaborada pela Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari (CRB-5/SE-001552/O) 
 
 
 

  



FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 

LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO 

 
 
Dissertação de Mestrado apresentada à 
Universidade Federal de Sergipe, como parte 
das exigências do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação para obtenção do 
título de Mestre em Gestão da Informação e do 
Conhecimento. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Valéria Aparecida 
Bari 
 

Avaliação: Aprovada, conceito A. 

Data da defesa: 11 nov. 2021 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari 

(Orientadora - DCI/UFS) 
 

 
_____________________________________________ 

Prof. Dr. Rubem Borges Teixeira Ramos 
(Membro Externo - UFG) 

 

 
____________________________________________ 

Profa. Dra. Germana Gonçalves de Araújo 
(Membro Interno - PPGCI/UFS)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Artemiza e 
Bento, pela vida, pelo amor e dedicação 
incondicionais; pelas oportunidades, pelo 
cuidado, por tudo.  
Por seus ensinamentos que me fizeram ler de 
forma digna as linhas da minha história de vida.  
Ao meu irmão Manoel (in memoriam), meu 
anjo da guarda; 
Dedico ainda aos meus gatinhos: “Leinha”, 
“Beatriz” e “Josué” (Vaqueiro do Sertão) e a 
Nino, Fio, Filha, Lêga, Menininha e Florzinha 
(in memoriam) que me mostraram a mais pura 
forma de amar. 

  



AGRADECIMENTOS 

Esse trabalho de pesquisa não seria possível sem a contribuição das instituições envolvidas, a 

orientação e contribuição de pessoas especiais e o fomento financeiro gerido a partir de recursos 

federais.  

Agradeço inicialmente à Universidade Federal de Sergipe (UFS), uma Instituição de Ensino 

Superior Pública, gratuita, de qualidade e inclusiva; 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio e 

viabilização do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFS); 

À Orientadora da pesquisa, Profª. Drª. Valéria Aparecida Bari, que sempre apoiou o 

desenvolvimento do trabalho, com seus conhecimentos, sua empatia, dedicação, generosidade, 

zelo e compromisso; 

À Profª. Ma. Vanderléa Nóbrega Azevedo Cortes, amiga-irmã que soube plantar e cultivar em 

minha vida o amor pela ciência, pela arte e pela pessoa humana, por sua participação, incansável 

dedicação e preciosa amizade.  

Aos docentes do PPGCI, que se desdobraram para manter a qualidade do Programa de Mestrado 

Profissional, mesmo diante da ameaça mortal da pandemia da Covid-19; 

Ao corpo técnico-administrativo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em todos os 

setores que tão bem nos serviram, em todas as condições que se fizeram presentes nesse período 

conturbado, especialmente à atenção e gentileza de Gleise Antunes (PPGCI/UFS); 

Aos meus pais, por seu exemplo de amor e humanidade; a minha família pelo apoio e incentivo 

e ao sobrinho e afilhado, Diego Bruno, por sua constante presença;  

À amiga-irmã, Carla Michelle, um anjo de luz que Deus colocou neste mundo, por estar sempre 

presente em minha vida e me incentivando, estando tão perto mesmo residindo tão longe; 

A Ângelo Almeida, Socorro Lira e Irisdione Blanco, sempre solícitos e atenciosos. 

Aos amigos-irmãos: Ercílio Nascimento e Gileno Feitosa, pelo carinho, incentivo e 

colaboração; 

À Procuradoria da União em Sergipe (PU/SE), órgão integrante da Advocacia-Geral da União 

(AGU), que me proporcionou a rara oportunidade de contribuir, por meio de medidas 

especializadas e inovadoras, com a construção do conhecimento, a cultura institucional, a 

formação da identidade e o empoderamento de todos os colaboradores desta importante 

instituição, por meio da formação de leitores; 

Aos colaboradores da PU/SE por gentilmente participarem da pesquisa, como membros da 

Rede Orquídea de compartilhamento de leitura literária, e ao colega Alberto Santos 



Vasconcelos (in memoriam), por seus préstimos, dedicação ao trabalho e que tanto colaborou 

com os servidores da AGU; 

À Dra. Andrea Carla Veras Lins, Procuradora-Chefe da União em Sergipe por seu incentivo e 

colaboração; 

A Hamilton Carvalho, por sua grande contribuição; ao Me. Adilson Santos, pelas inesquecíveis 

palavras, exatas e firmes, a Alana Louise, Alberto Costa, Ana Luiza Silva, Ana Paula, Arthur 

Felipe, Edenise Lima, Gabriel Nóbrega, Janice Oliveira, Lorena Morais, Cristina, Paulo Sérgio, 

Priscila Calixto, Rayanne, Rayann, Rosana, Saulo Ítalo, Vitória Nóbrega e Vandriana Nóbrega 

pela colaboração;  

À Ma. Isis Carolina Garcia Bispo, que realizou com zelo, primor e maestria o projeto gráfico e 

a diagramação do produto desta dissertação;  

Às amigas do mestrado, Érica Mariza e Valdiceia Pinheiro, por todo apoio, ajuda e atenção; 

À Ma. Dulce Elizabeth, à Ma. Shirley Santos e aos colegas do Grupo de Pesquisa em Leitura, 

Escrita e Narrativa (GRUPO PLENA/UFS), pelas grandes oportunidades de vivências, 

pesquisas, debates e participação em um coletivo que só acrescentou à minha vida acadêmica; 

Aos escritores: Gustavo Aragão Cardoso, Matheus Luamm Santos Formiga Bispo, Sara Rogéria 

Santos Barbosa e Telma Costa, pessoas admiráveis, competentes e compromissadas em 

promover o incentivo à leitura literária e à formação leitora, que gentilmente contribuíram com 

a Rede Orquídea; 

A Jhon Lennon Aragão Marcelino, profissional da psicologia, admirável, humano e 

competente, pelo apoio a mim dedicado em todos os momentos, especialmente nos mais 

desafiadores, que me motivou a ingressar e a permanecer com êxito nessa caminhada; 

Às Enfermeiras, Caren Fernandes e Suiane Oliveira, sobrinhas do coração, a Dr. Jorge do Prado 

Sobral Júnior, pessoas iluminadas que ajudaram a salvar a vida do meu irmão Belchior, no 

momento crucial do meu estudo e à Eva, por sua empatia, sempre gentil, atenciosa e disposta a 

ajudar; 

À Laiza, fisioterapeuta gentil e atenciosa, que com sua competência e humanidade foi 

fundamental para a minha recuperação; 

Agradeço a todas as pessoas que acreditaram nesse trabalho e colaboraram com dedicação e 

entusiasmo para o êxito da proposta de inovação na formação de leitores na Procuradoria da 

União no Estado de Sergipe, por meio da Rede Orquídea de compartilhamento de leitura 

literária. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando você se sentir só... 
Ou não quiser ser apenas mais um na multidão 
Quando quiser descobrir quem descobriu, quem 
inventou, como surgiu 
Nas curtas, médias e longas viagens 
Ou para ir até o infinito no tempo que dura um 
grito 
Nos longos períodos horizontais 
Para ir à festa do rei 
Ou viver fantásticas aventuras no mar 
Para entender o que os bichos pensam da vida 
Ou atravessar o tempo como se atravessasse uma 
porta 
Para saber como é bonito o mundo visto por um 
mosquito 
Ou, num instante, sentir a terrível solidão de um 
gigante 
Quando o mundo vira uma geladeira e você um 
pinguim 
Nos dias chorosos 
Ou quando a Terra se bronzeia 
Para sentir aquele medinho gostoso 
Ou quando quiserem fazer você de bobo 
Leia um livro! ”  

 
Marcelo Xavier (1993) 

  



RESUMO  

No contexto da Ciência da Informação (CI) a leitura tem sido amplamente explorada sem 
delimitar fronteiras e campo de atuação, entrelaçando a literatura, a informação e o 
conhecimento, dialogando em ambientes que muitas vezes, e assim deve ser, extrapolam os 
limites da Biblioteca. Essa pesquisa visou a implantação de uma Rede Social de 
compartilhamento de leitura literária, a Rede Orquídea, criada no Facebook como ambiente 
virtual de intervenção na mediação de leitura literária no contexto organizacional, 
demonstrando sua efetiva influência na construção do conhecimento corporativo, energização 
da Espiral do Conhecimento e, mais importante, empoderamento e estabelecimento de laços 
que superaram a diversidade do grupo. Tratou-se de uma pesquisa de natureza aplicada, estudo 
misto, com abordagem qualitativa e quantitativa, objetivos exploratórios e descritivos, além de 
procedimentos técnicos caracterizados: revisão bibliográfica com trabalho de campo 
direcionado a pesquisa de etnografia virtual com pesquisa-ação para realização da intervenção 
na Procuradoria da União em Sergipe. Além da concretização da mediação de leitura em âmbito 
organizacional, gerou dados analisáveis e passíveis de sistematização, oferecendo a 
oportunidade de redação do seguinte produto de editoração: “Rede Orquídea: guia de 
implantação de rede colaborativa de leitura literária nas organizações”. Como considerações 
finais, o estudo mostrou ser viável o estímulo à criação de programas de capacitação e incentivo 
à leitura literária nas organizações, com ênfase, principalmente, em práticas inovadoras que 
possibilitem ações espontâneas em uma comunidade eclética de pessoas, superando barreiras 
sociais, econômicas e de formação, sob o foco do interesse em comum da leitura.Sobretudo no 
momento permeado pela pandemia da causada pelo novo coronavírus, entendemos sob o ponto 
de vista da humanização da informação e socialização do conhecimento, que os 
relacionamentos interpessoais desenvolvidos em torno do ato de ler literatura tiveram o 
potencial de colaborar de maneira positiva para minimizar a fragilização emocional dos 
colaboradores participantes. 

Palavras-chave: mediação de leitura; formação do leitor; leitura nas organizações. 
  



ABSTRACT 

In the context of Information Science (IC) reading has been widely explored without delimiting 
borders and field of action, intertwining literature, information and knowledge, dialoguing in 
environments that often, and should be, go beyond the limits of the Library. This research aimed 
to implement a Social Network for sharing literary reading, the Orchid Network, created on 
Facebook as a virtual environment for intervention in the mediation of literary reading in the 
organizational context, demonstrating its effective influence in the construction of corporate 
knowledge, energizing the Spiral of Knowledge and, most importantly, empowerment and 
establishing bonds that surpassed the group's diversity. It was an applied research, mixed study, 
with a qualitative and quantitative approach, exploratory and descriptive objectives, in addition 
to characterized technical procedures: literature review with field work directed to virtual 
ethnography research with action research to carry out the intervention at the Federal 
Prosecutor's Office in Sergipe. In addition to carrying out reading mediation in the 
organizational sphere, it generated analyzable data that could be systematized, offering the 
opportunity to write the following publishing product: “Rede Orquídea: guide for the 
implementation of a collaborative network of literary reading in organizations”. As final 
considerations, the study showed that it is feasible to encourage the creation of training 
programs and encourage literary reading in organizations, with emphasis mainly on innovative 
practices that enable spontaneous actions in an eclectic community of people, overcoming 
social, economic and training, under the focus of the common interest of reading. Especially at 
the moment permeated by the pandemic caused by the new Coronavirus, we understand, from 
the point of view of the humanization of information and socialization of knowledge, that the 
interpersonal relationships developed around the act of reading literature had the potential to 
collaborate in a positive way to minimize the emotional weakening of participating 
collaborators. 

Keywords: reading mediation; reader training; reading in organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto da Ciência da Informação (CI) a leitura tem sido amplamente 

explorada sem delimitar fronteiras e campo de atuação, envolve considerações que se 

entrelaçam entre a literatura, a informação e o conhecimento, dialogando em ambientes que 

muitas vezes, e assim deve ser, extrapolam os limites da Biblioteca. 

Aproximar a CI da Literatura desperta antigas práticas e novas possibilidades que 

trazem reflexões sobre o renovado fazer do Bibliotecário em um cenário de mudanças contínuas 

e configuradas a partir da evolução da própria CI em suas relações históricos-sociais entre a 

Biblioteconomia, a Documentação, assim como às Letras.  

Este processo de junção de saberes vem transitando desde a invenção da prensa 

tipográfica de Gutenberg, da explosão bibliográfica e da criação das bibliotecas públicas, pela 

nova concepção de documento sistematizada por Paul Otlet e La Fontaine (1934), culminando 

na inovação e revolução tecnológica das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

inerentes ao final do século XX contribuindo para a socialização do saber. 

Considerando-se ainda os estudos intensificados da área da Ciência da Informação, 

caracterizados pelos paradigmas físico, cognitivo e social pode-se estabelecer um ângulo de 

visão mais amplo para a atuação dos profissionais da área, valorizando a informação para o 

indivíduo e suas conexões sociais, predominando as ações voltadas para a socialização do saber 

além das fronteiras das bibliotecas. 

Sob essa égide, projetos voltados à leitura literária passam a ser uma possibilidade 

viável para a formação de leitores e socialização da leitura no âmbito das organizações porque 

cada vez mais existe uma exigência no fazer profissional quanto ao desenvolvimento de 

habilidades e competências em um universo híbrido em interfaces. Complexidade esta, que 

envolve em seu processo de produção, o armazenamento e o uso da informação heterogênea e 

difusa, que também produz conteúdo escrito de formalização de demandas organizacionais, 

como por exemplo: documentos administrativos, processuais, manuais, apostilas e conteúdos 

existentes em sites e instruções. 

Ao mesmo tempo, há um macroproblema, o qual constitui uma questão social, que 

está afastando as pessoas da leitura e que está criando textos cada vez menores, sintéticos e 

pequenos, o que os torna mais fáceis de circular em redes sociais compartilháveis. Evidente que 

o problema não consiste na evolução tecnológica, mas na adaptação e reconhecimento de uma 

nova cultura de leitores que necessitam ler e escrever em ambientes híbridos com habilidades 

que os transforme de leitor em escritor e navegador. 
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A leitura consiste inicialmente em um hábito que deve acompanhar todo o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos sujeitos, da mesma forma que sua falta pode 

dificultar as atividades de produção textual e limitar a capacidade de compartilhamento de 

ideias. Análise esta, que coloca em evidência a necessidade de se desenvolver o hábito de leitura 

sempre, mesmo fora da escola, visto que: “A maioria do que se deve aprender na vida terá de 

ser conseguido através da leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer 

diploma” (CAGLIARI, 2002, p.148).  

Identificar como estão posicionados os programas de incentivo à leitura fora das 

unidades escolares é uma tarefa difícil porque muitos não estão institucionalizados e partem de 

ações voluntárias de leitores anônimos, educadores, bibliotecários, contadores de histórias e 

tantos outros que levam a literatura como resistência levantando a bandeira da arte de criar 

leitores. São os denominados mediadores a quem Dantas (2019) chama de agentes de leitura e 

vêm ganhando fôlego na sociedade em geral.  

Outro fator de transformação em todo o contexto social e de impacto em todas as 

áreas e meios de comunicação foi a pandemia causada pelo novo coronavírus, que a partir da 

11 de março de 2020 ficou determinado que a contaminação pelo novo coronavírus, causador 

da Covid-19, se caracterizava como pandemia. O mundo se viu em isolamento social e as 

relações sociais passaram a acontecer através dos meios digitais. Esse novo ambiente já estava 

em amplo desenvolvimento antes da pandemia, mas a sua aceleração possibilitou novos canais 

de comunicação e tornou-se essencial para a retomada de atividades culturais, econômicas, 

educacionais, entre outras áreas.  

Com o objetivo de identificar as mudanças na vida das pessoas durante a pandemia 

o Facebook IQ explorou os principais tópicos de conversas que ganharam força no Facebook 

nas mais variadas tendências. Com relação a leitura literária, a pesquisa apontou que entre abril 

de 2019 a setembro de 2020 houve aumento de interesse por livros digitais, com um crescimento 

1,8 % de procura e discussões nas redes sociais do Facebook e Instagram em que 72 % da 

procura se concentrou entre pessoas com 18 a 34 anos. 

Na mesma linha de interesse, os dados obtidos através da quinta edição da pesquisa 

realizada pelo Instituto Pró-Livro (IPL) e Itaú Cultural intitulada “Retratos da Leitura no 

Brasil”, com amostragem de 8.076 entrevistados pelas capitais brasileiras, entre outubro de 

2019 a janeiro de 2020, objetivou identificar os hábitos dos brasileiros, especificamente em 

relação à Literatura. A pesquisa teve como novidade, a despeito de edições anteriores, um 

módulo dedicado a leitores de literatura, analisando os suportes físicos e digitais.  

Este tipo de pesquisa mostra que a promoção da leitura em diferentes plataformas 
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pode democratizar o hábito da leitura, desmistificando o status de hobby para o hábito leitor 

como possibilidade viável. Para definição de leitor considerou-se aquele que leu, inteiro ou em 

parte, pelo menos 1 livro no período de três meses anteriores à pesquisa e não leitor aquele que 

não leu nenhum livro nos últimos três meses, elencando que para a pesquisa foi considerada 

literatura qualquer conteúdo não utilitário/informativo.  

Infelizmente, apesar do aumento do engajamento do assunto no Facebook e 

Instagram (FACEBOOK IQ, 2021), a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostra 

uma diminuição de cerca de 4,6 milhões de leitores no Brasil entre 2015 e 2019. Dentro dos 

percentuais, 67% dos entrevistados preferem o livro impresso e entre os leitores de literatura, 

esse número sobre para 70%.  

Evidencia-se o esforço que o IPL tem dedicado ao fomento à leitura e à difusão do 

livro, disponibilizando desde o ano de 2017 uma plataforma que oferece um mapeamento de 

ações de promoção da leitura e formação leitora, desenvolvidas em todo o país, em nível 

governamental ou pela sociedade civil para valorizar, divulgar e possibilitar o acesso e o 

intercâmbio de experiências, estudos e ideias. Na plataforma é possível acessar os projetos 

premiados e cadastrados além da participação de fóruns ou relato de experiências e 

comunicação com outros projetos. 

A importância da mediação de leitura e formação de leitores no Brasil é confirmada 

pelos dados da pesquisa e ao mesmo tempo percebe-se que o hábito da leitura literária tem 

diminuído em detrimento da falta de incentivo fora dos ambientes escolares, disponibilidade de 

tempo ou a substituição do interesse da leitura pelas mídias digitais, jogos interativos, televisão, 

entre outros atrativos, que gradativamente substituíram ou diminuíram o hábito da leitura. 

As questões acima elencadas somadas ao olhar empírico desta pesquisadora 

provocaram o desenvolvimento desta pesquisa, a qual surgiu da necessidade de inovar e 

incentivar a leitura como possibilidade de socialização do conhecimento nas organizações.  

Dentro dessa perspectiva, o problema da pesquisa consiste em verificar como ações 

de fomento e mediação à leitura literária podem promover a apropriação da informação e do 

conhecimento e melhorar a ambiência e as relações de pertencimento e o desempenho das 

pessoas nas organizações.  

Aprofundando a problematização, a pesquisa pretende observar participativamente 

essa aplicabilidade, por meio de um ambiente de compartilhamento em rede social, com 

socialização de experiências literárias, de modo a contribuir para o debate, disseminação de 

ações culturais, mediação de leitura entre pares e o compartilhamento de estratégias que 

promovam a socialização coletiva e organizacional da informação e do conhecimento.  



19 
 

A proposta de formação de leitores a partir do compartilhamento da leitura literária 

consistiu em proporcionar aos colaboradores um espaço em meio digital para disponibilização 

de obras literárias em compartilhamento de experiências leitoras, no Facebook, através da 

criação de um grupo privado aos integrantes do quadro funcional da Procuradoria da União no 

Estado de Sergipe (PU/SE) intitulado Rede Orquídea.  

A experiência em compartilhar informações e conhecimentos em um ambiente que 

não requer a presença física vem favorecer a disponibilidade e o ajuste de tempo dos integrantes 

da pesquisa, que podem gerenciar os horários de conexão com a Rede Orquídea. Esse ponto é 

destaque para integrar em um só ambiente de interesse comum as experiências profissionais, os 

saberes compartilhados, o papel dos formadores de opinião, dos educadores, dos gestores da 

informação e do conhecimento e de todos os profissionais inseridos neste contexto. 

Com base na capacidade de reflexão, questionamento, aprimoramento e 

aperfeiçoamento, a leitura literária pode ampliar as capacidades e habilidades, por meio do 

enriquecimento cultural e social e das contínuas transformações que a leitura promove. 

Neste sentido, a mediação pode ser realizada com a participação colaborativa entre 

os membros da Rede Orquídea e de ações e estratégias coordenadas para que aconteça a leitura 

literária e sua apropriação crítica.  

Ressalta-se que no processo de construção e compartilhamento da informação e do 

conhecimento por meio da leitura literária considera-se o conhecimento prévio dos leitores, que 

de forma positiva, possibilita a apreensão, reflexão e transferência de uma consciência sobre o 

mundo que os cerca. 

Através de novas abordagens e dinâmicas motivacionais que podem ser utilizadas, 

a exemplo da rede social de compartilhamento de leitura, é possível atrair o leitor e tornar mais 

viável, visível e atraente o processo de leitura e de construção do conhecimento que visam a 

socialização do indivíduo para além do contato pessoal e contribuem para o seu 

amadurecimento, favorecendo a compreensão e a interpretação do texto literário, que irá 

estimular a imaginação, a criatividade e a capacidade de raciocínio em situações diversas e na 

solução de problemas e tomada de decisões. 

A partir da vivência profissional anterior e da constatação da ausência de projeto de 

leitura, que na visão desta pesquisadora, graduada em Letras e que atuou durante dez anos (1996 

a 2006) na Biblioteca João Ribeiro do Campus II do Instituto Federal de Sergipe - IFS, o valor 

da leitura literária pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades linguísticas e 

socialização dos leitores como sujeitos organizacionais. Para atender este questionamento foi 

realizada uma intervenção na Procuradoria da União no Estado de Sergipe, órgão integrante da 
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Advocacia-Geral da União (AGU), onde essa pesquisadora atua há 15 anos.  

A proposição dessa pesquisa também compreendeu a necessidade de proporcionar 

aos leitores a oportunidade de participar e colaborar no processo de reflexão acerca da 

importância da mediação da leitura literária, para a compreensão de que o caminho da 

socialização do conhecimento e da mudança na cultura da organização também está ao alcance 

de todos que dela fazem parte e desejam compartilhar a informação e o conhecimento e na 

vontade de cada um em poder contribuir com o grupo.  

Esta dissertação é o resultado de uma pesquisa e formação em nível de Mestrado 

Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, ofertada pelo Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) para sua turma de 2019. O conteúdo proposto 

e realizado teve por contexto o advento da Sociedade da Informação e do Conhecimento, que 

caracteriza o contexto de trabalho da intervenção e dos profissionais sujeitos da pesquisa, assim 

como os recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a ambiência das Redes 

Sociais Virtuais inseridas nos recursos de comunicação da Rede Mundial de Computadores 

(WWW).  

No campo empírico do ambiente organizacional, esse trabalho visou a implantação 

de uma Rede Social de compartilhamento de leitura literária, demonstrando sua efetiva 

influência na construção do conhecimento corporativo, energização da Espiral do 

Conhecimento e, mais importante, empoderamento e estabelecimento de laços que superaram 

a diversidade do grupo. A alteração dos hábitos e preferências dos leitores, com o 

estabelecimento de mediações e relações cooperativas, trouxe consigo o incremento das 

competências informacionais, mas certamente potencializou positivamente a construção de 

relações de pertencimento e autoestima. 

1.1 Justificativa 

Esta pesquisa suscitou uma forma de proporcionar aos participantes do projeto 

proposto um contato efetivo com o compartilhamento da leitura literária na organização. As 

pessoas que compõem a equipe de colaboradores, também podem ser beneficiadas com o seu 

desenvolvimento intelectual, através da implementação de atividades que permitam a 

apropriação da informação e do conhecimento, como a inserção da prática de leitura literária 

em seu ambiente de trabalho. 

O grande incentivo, e que ao mesmo tempo tornou-se um desafio, foi estimular as 

pessoas ao hábito da leitura literária como uma fonte de informação e prazer, motivando-as pelo 
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envolvimento e compromisso com o desejo de experimentar um novo ambiente e formatos para 

a leitura. 

A leitura de obras literárias sempre fez parte do cotidiano dessa pesquisadora, desde 

a infância, quando se iniciou no mundo da leitura por meio das Histórias em Quadrinhos (HQ). 

Essas revistas que eram chamadas de gibis, pertenciam aos seus dois irmãos mais velhos que 

ela, e cujas leituras contribuíram muito para o desenvolvimento de suas habilidades linguísticas 

e na sua formação como leitora. 

Através dessas leituras pôde consolidar o hábito da leitura, posteriormente 

ampliando e inserindo em sua vida, a leitura de várias outras histórias em quadrinhos e coleções 

de histórias infantojuvenis, como os livros que ganhou de sua mãe, aos dez anos de idade, 

ficando um registro especial dessa época e dessas leituras em sua memória. 

Esses livros eram de uma coleção, em capa dura e ilustrados, do Sítio do Picapau 

Amarelo, que continham maravilhosas histórias da literatura universal, adaptadas pelo escritor 

Monteiro Lobato, a exemplo da história de Robinson Crusoé, que essa pesquisadora lia e relia 

sem se cansar. 

Posteriormente, os livros didáticos, paradidáticos e os clássicos da literatura 

brasileira e universal, aos quais foi tendo acesso com o passar do tempo, também tiveram seu 

lugar de importância no seu gosto pela leitura. 

Ao passar dos anos, foi se delineando a vontade de atuar no incentivo à prática da 

leitura e formação leitora para outras pessoas, contribuindo decisivamente para o seu ingresso 

no curso de graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde 

se graduou no ano de 2006, posteriormente iniciando, no ano de 2010, o curso de Pós-

Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em Formação de Leitores pelas Faculdades 

Integradas de Jacarepaguá (FIJ), concluído em 2011. 

A pesquisadora, tendo ingressado no 2º semestre de 2019 no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFS), motivou-se ainda mais com a 

possibilidade da viabilidade do projeto de Mestrado Profissional em Gestão da Informação e 

do Conhecimento, visando a formação de leitores nas organizações por meio da promoção da 

leitura literária em rede de compartilhamento. 

Motivada pela perspectiva do desenvolvimento contínuo das capacidades humanas, 

independentemente de ações promovidas por entidades ou por gestores, acredita ser importante 

proporcionar às pessoas em seu ambiente de trabalho, oportunidades de socialização da 

informação e do conhecimento, por meio da mediação da leitura literária.  
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Na visão da pesquisadora, essa prática e as interconexões de ideias e saberes dela 

decorrentes, favorecem o desempenho dos colaboradores nas organizações, porque promovem 

uma melhor compreensão do funcionamento da linguagem, da utilização de recursos para 

elaboração de textos mais expressivos e compreensíveis, além de estimular a criatividade das 

pessoas na elaboração de ideias mais complexas referentes aos processos de comunicação. 

A amplitude que a leitura atribui aos leitores e a potencialização do seu poder 

reflexivo e argumentativo para tomada de decisão, não somente no ambiente organizacional, 

atribui novas vertentes de comunicação e autonomia para criar novas experiências embasadas 

no ato de aprender a aprender (BELLUZZO, 2011). 

A pesquisa justifica-se por seu caráter inovador, desafiador e por ser um tema 

extremamente contemporâneo em nível de organização. Soma-se a todos os fatores elencados, 

os efeitos provocados pela pandemia do novo coronavírus, que no desenvolvimento da pesquisa 

emergiu trazendo aspectos relevantes de distanciamento social e trabalho remoto, como 

medidas protetivas à contaminação pelo SARS-CoV-2, antecipando em todo o mundo um novo 

regime de informação: a informação em rede.  

1.1 Objetivos 

Os objetivos da pesquisa são elaborados pela pesquisadora para que se possa 

direcionar o seu desenvolvimento e com esse guia a pesquisa avance e seja efetivamente de 

validade reconhecida. São propósitos que devem ser coerentes e passíveis de alcançar porque 

eles vão determinar a sua cientificidade, nortear os principais métodos a serem adotados, a mola 

mestra, em um sentido mais singular, que movimenta a pesquisa. Na prática, os objetivos devem 

ser lembrados durante todo o desenvolvimento da pesquisa. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Elaboração de um guia de implantação de rede colaborativa de leitura nas 

organizações, ambientado em redes sociais, com a finalidade principal da mediação de leitura 

literária, contribuindo com a apropriação do regime de informação em implantação global. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Implantar uma rede de compartilhamento de leitura literária, com 

disponibilização de obras em suportes tradicionais, cedidos em coparticipação 
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entre os colaboradores da organização, abrindo possibilidades de 

disponibilização de leituras em suporte digital. 

 Identificar como a mediação da informação e da leitura podem contribuir para 

a socialização do conhecimento nas organizações, por meio do fomento à 

leitura literária e as práticas de leitura compartilhada. 

 Explorar o potencial da formação do leitor em nível organizacional, utilizando 

as redes sociais, mensurando os principais resultados. 

 Contribuir para mudanças na cultura organizacional, advindas da socialização 

da leitura literária, estabelecendo aproximação e diálogo entre os diversos 

segmentos de colaboradores, ativando a espiral do conhecimento. 

 Demonstrar as possibilidades de compartilhamento de livros em suporte 

tradicional de papel, seguindo protocolos de segurança, determinados pela 

pandemia da Covid-19.   

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação foi estruturada em 7 (sete) seções, iniciando-se pelos elementos 

introdutórios que contextualizaram o tema e sua problemática, subdividida na justificativa e 

importância da pesquisa, apresentando o seu objetivo geral e específico. Na seção 2 (dois) foi 

desenvolvido o referencial teórico, buscando-se na literatura científica os principais autores 

sobre a leitura literária e explorando em suas subseções as percepções históricas e conceituais, 

a relação entre leitura, leitores e mediadores, mediação na Ciência da Informação e os leitores 

nas organizações. 

A seção 3 (três), “Redes de Compartilhamento de Leitura”, identificou as 

contribuições teórico-metodológicas da área em suas subseções: Redes sociais como ambiente 

de socialização, do novo regime de informação para a rede social Facebook como ambiente 

para mediação da leitura e descreveu a Rede Orquídea: o princípio. 

A metodologia foi descrita na seção 4 (quatro), elencando-se a caracterização da 

pesquisa, seu desenvolvimento, procedimentos metodológicos e a intervenção, seguida da seção 

5 (cinco) em que são apresentados os resultados da intervenção aplicada.  

Na seção 6 (seis) apresentou-se uma breve descrição do “Guia de implantação de 

rede colaborativa de leitura literária nas organizações” produto da intervenção realizada nesta 

pesquisa. Na seção 7 (sete) são descritos, sob a ótica dos objetivos traçados, as considerações 

finais, seguidas das referências utilizadas no corpus da pesquisa.  
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2 LEITURA LITERÁRIA 

Esta seção apresenta a leitura literária como uma ação social e cultural que percorre 

ambientes variados em um universo que transpõe os limites da biblioteca. Por meio do 

levantamento teórico, busca identificar a relação mútua que existe entre o ato de ler e localizar 

quem são os leitores, contextualizando os sujeitos que participam do processo de leitura 

literária. Por mais simples que possa parecer existe uma comunidade de leitores que circula no 

mundo mágico dos livros e deles surgem muitos projetos que incentivam e formam leitores 

anônimos pelas mãos de mediadores da leitura.  

Explorando-se o ambiente organizacional, buscou-se dar ênfase, principalmente, 

em incentivar ou compelir por meio da mediação da leitura literária o compartilhamento de 

experiências leitoras, por meio das redes sociais digitais, ações espontâneas entre uma 

comunidade eclética de pessoas. Superando barreiras sociais, econômicas e de formação, sob o 

foco do interesse em comum da leitura, também se pretendeu demonstrar que a mediação da 

leitura literária pode representar um componente estreitador de laços sociais que melhora o 

ambiente e o desempenho nas organizações. Importante salientar que a fragilização emocional 

dos colaboradores participantes, durante a pandemia, foi mais bem superada por meio dos 

relacionamentos interpessoais desenvolvidos em torno do ato de ler literatura.  

O percurso que une a leitura literária, leitores e mediadores instiga vários campos 

de estudo, principalmente na área da educação, biblioteconomia, psicologia, entre outras. De 

uma maneira mais ampla, a Ciência da Informação no campo da pesquisa científica possui um 

forte viés na formação de leitores, letramento literário e mediação da leitura, embora possa ir 

muito mais além, partindo-se do princípio de que grandes teóricos nas últimas décadas têm 

procurado investir nesse vasto campo interdisciplinar, a saber: Bernadete Santos Campelo, 

Lígia Maria Moreira Dumont, Maria da Conceição Carvalho, Oswaldo Francisco de Almeida 

Júnior, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sueli Bortolin, Valéria Aparecida Bari, entre outros. 

Mas afinal, o que seria literatura em uma era em que existem variedades de obras 

disponibilizadas inclusive em formato digital? Lajolo (2018) de uma maneira menos ortodoxa 

invade os repertórios literários clássicos chamando a atenção para a didatização do texto 

literário como fator de fragmentação da leitura, reforçando que a importância da leitura literária 

no atual contexto está em englobar não somente as obras literárias, mas os poemas, histórias 

publicadas nas mais variadas mídias digitais e fábulas como um convite à literatura.  

A autora entende que a “etiqueta da literatura” deve ser direcionada para as mais 

variadas obras sejam cordéis, romances espíritas, livros de autoajuda e os livros clássicos 
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representando uma junção da literatura de ontem, hoje e amanhã (LAJOLO, 2018). Entende-se 

que todo esse repertório literário pode cumprir a sua missão de atribuir diferentes significados 

aos leitores assumindo a conotação de objeto social. Colomer (2007) explica que os livros 

ensinam tanto quanto os mestres porque detêm a aprendizagem leitora, ou seja, inicialmente 

destinam-se a incentivar e criar o hábito da leitura infantil para que esses leitores ao se 

desvincularem do ambiente escolar possam adotar o hábito da leitura em um novo contexto, e 

nesse momento “ a literatura nos prepara para ler melhor todos os discursos sociais” 

(COLOMER, 2007, p. 26), o que fortalece a sua contribuição para a formação cidadã dentro 

das inúmeras perspectivas sociais.  

A leitura é uma experiência que sob a ótica contemporânea participa como processo 

de cidadania e inclusão social, seria então o acesso à leitura um direito a ser revisto, ampliado 

e fundamentado pelas políticas públicas. Barbosa (2018) alerta que o direito à educação previsto 

pelo Artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) não é plenamente atendido pelos 

números e índices de alfabetismo e de alunos matriculados, e que o exercício desse direito deve 

superar a ideia de acesso à educação pelas condutas e ações efetivas de inclusão de práticas 

sociais e culturais que possibilitem a garantia desses direitos ao cidadão. 

Essencialmente, para que exista o leitor deve existir a alfabetização e letramento 

literário. Barbosa (2018) destaca que este compromisso vem sendo formalizado e incentivado 

pelo Estado desde a década de 2000, a saber: Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA) de 2001, o Programa de Apoio a Leitura e Escrita (PRALER) de 

2006, Programa de Formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental (PRÓ-LETRAMENTO) de 2008 e o Pacto Nacional para Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) de 2012.  

Atenta-se que a Biblioteconomia tem participado de forma ativa e contínua no 

contributo para a formação de leitores e para as práticas de letramento informacional e literário, 

promoção de ações culturais, por meio das bibliotecas públicas, escolares e privadas, 

incessantemente e produzindo pesquisas aplicadas que têm contribuído para o campo da 

biblioteconomia social.  

Em termos de amparo legal, a Lei 12.244 de 24 de maio de 2010, que previa a 

universalização das bibliotecas nas escolas em até dez anos, embora por lacunas de sanções que 

pudessem penalizar o seu descumprimento, infelizmente não foi efetivada, mas provocou a 

criação do Projeto de Lei nº 9.484 de 6 de fevereiro de 2018, atualmente submetido para 

apreciação da sua redação final no Senado Federal, o qual pretende alterar a Lei nº 12.244 

(BRASIL, 2010) para dispor sobre uma nova definição de biblioteca escolar, além de criar o 
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Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE) prorrogando a sua efetivação para o ano de 

2024.  

Espera-se que o amparo legal e as ações do Estado possam contribuir para a inclusão 

de acesso à leitura e à informação, não somente para os alunos com educação formal, pois 

entende-se que os leitores estão em qualquer esfera social, principalmente nos ambientes que 

extrapolam os muros da escola. Santos (2009) aborda esse direito associando-o ao da liberdade 

de adquirir conhecimento por meio de leitura prazerosa e selecionada, possibilidade que permita 

ao leitor “O direito de ler para se aventurar entre saberes e sabores. O direito de ler para viajar 

por pessoas, tempos e lugares. O direito de ler para gastar os livros com as impressões digitais 

e com as asas da imaginação” (SANTOS, 2009, p. 37).  

Dumont (2006) corrobora com as colocações supra acrescentando que mesmo com 

todo o avanço tecnológico e transformações sociais que acompanharam as civilizações até os 

dias atuais, o ato de ler é um marco referencial para o acesso à informação e essencial para 

apropriação do conhecimento desejado.  

Para fundamentação das discussões que se seguem no corpus da pesquisa sobre a 

leitura, apresentamos a definição de Dumont (2006, p. 2) que serve de base para a Ciência da 

Informação: 

[...] a ação leitura na área de ciência da informação é evidenciada quase que como 
uma estratégia, via pela qual se atinge o conhecimento desejado. Não há grande 
preocupação em se saber o que o leitor deve ler, mas, sim, que ele tem que ler, seja lá 
o que for e segundo seu desejo, senão não receberá as informações que possam vir a 
ser comparadas com o seu prévio cognóscio, para enfim gerar novo conhecimento. 

Essa pesquisadora possui seu alicerce sob a perspectiva da Ciência da Informação, 

em que a maior ênfase está na apropriação da informação pelo leitor e no papel do mediador no 

processo de desenvolvimento da leitura, possibilitando o exercício da sua cidadania de forma 

significativa, prerrogativa que provoca o leitor a buscar novas leituras. Sob essa justificativa, 

Dumont (2020, p. 22) argumenta: 

Para transformar informação em conhecimento, entende-se de forma genérica que a 
leitura instiga questionamentos e induz a outras leituras, que vão se modificando, se 
complementando e interagindo, transformando a ação de ler em um ato 
verdadeiramente significativo (DUMONT, 2020, p. 22). 

Existe uma pretensão maior nessa pesquisa em avançar por entre os construtos 

teóricos para se identificar onde estão os leitores, como acontece o acesso aos livros e a atuação 

dos mediadores da leitura literária, pretensão que nos remete às reflexões apresentadas na obra 

“The Five Laws of Library Science” publicada por Shiyali Ramamrita Ranganathan (1931), 
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título traduzido para o Português como: “As cinco leis da biblioteconomia”, as quais resistiram 

e seus ensinamentos e suas reivindicações estão presentes no campo da CI na atualidade.  

Esse conjunto de regras fortalecem as ações para acessibilidade e democratização 

das bibliotecas, a saber: “Os livros são para usar; a cada leitor seu livro; a cada livro seu leitor; 

poupe o tempo do leitor; a biblioteca é um organismo em crescimento” (RANGANATHAN, 

2009, p. xi).  

Sob o pensamento desse grande teórico, na concepção atual de que os livros são 

para ler, independente do seu suporte, do local e do tipo de texto literário, não seria possível 

separar o leitor do livro, eles se complementam e se impõem mesmo que estejam em lugares 

distintos, como partícipes da história do conhecimento social. Nessa perspectiva, elencou-se os 

principais teóricos que se destacam sobre os estudos da leitura em campos interdisciplinares e 

suas compreensões sobre a leitura literária, cronologicamente descritas (Quadro 1). 

Quadro 1 – Principais compreensões sobre leitura 

Autor Percepções sobre leitura literária 

Paulo Freire 
“[...] O ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita 
ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 
mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra” (1989, p. 9). 

Roger Chartier 

“A leitura não é somente uma operação abstrata de intelecção; ela é 
engajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os 
outros. Eis por que se deve voltar a atenção particularmente para as maneiras 
de ler que desapareceram em nosso mundo contemporâneo” (199A9, p. 7). 

Ingedore Villaça Koch 

“A leitura é, pois, uma atividade interativa altamente complexa de produção 
de sentidos, que se realizam, evidentemente, com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas 
que requer a mobilização de um conjunto de saberes no interior do evento 
comunicativo” (2000, p. 26). 

Parâmetros Curriculares 
Nacionais 

“A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 
construção do 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” 
(2001). 

Eliana Yunes 

“Precioso instrumento de reaproximação à vida, pelo qual o deslocamento de 
horizonte provocado pelo texto, pela interação que mobiliza o sujeito do 
desejo, ressitua o leitor e faz com que ela possa atualizar o texto no ângulo da 
sua historicidade, da sua experiência, dando-lhe também vida nova” (2003, p. 
11). 

Oswaldo Francisco de 
Almeida Júnior 

“A leitura, assim como a escrita, é a expressão máxima da inventividade, da 
criatividade e da intelectualidade do homem [...] ler é se apropriar do acervo 
de conhecimentos e experiências da humanidade” (2007, p. 33). 

Judith Langer 
“No seu melhor sentido, a literatura é intelectualmente provocativa, bem 
como humanizadora, permitindo que utilizemos vários pontos de vista para 
examinar pensamentos, crenças e ações” (2007, p. 17) 

Mozilene Neri 
“A literatura se realiza na linguagem que, por sua vez, é vivenciada na leitura, 
neste ato particular que os leitores realizam ao percorrer as páginas de um 
livro (2019, p. 23). 

Marcos Aurélio Gomes e 
Miriely Silva dos Santos 

O ato de ler consiste na ação de atribuir significados únicos e individuais ao 
texto, de forma que possa (re)construir significados e transformar as ações do 
indivíduo na sociedade (2020, p. 83). 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior com base no corpus da pesquisa (2020). 
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Com base nos diálogos traçados no corpus do quadro 1, entende-se que os autores 

percorrem percepções sobre a leitura que transitam entre linguagem, textos e significados que 

potencializam o imaginário humano. Dessas afirmativas a leitura emerge como um conjunto de 

ações que levam a um processo subjetivo de apreensão de sentidos com o objetivo claro de 

gerar conhecimentos que desencadeiam profundas mudanças de caráter cultural e social. Ao 

descortinar o mundo da leitura, abrem-se novas possibilidades de enxergar a sua realidade, 

pensamento que Antônio Joaquim Severino (1989, p. 4) preambulou na obra de Paulo Freire 

com propriedade: 

A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, a 
escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o 
seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação 
dinâmica que vincula linguagem e realidade.  

A partir da inovação e da valorização da informação e do conhecimento por meio 

da leitura pode-se despertar nas pessoas o gosto pela leitura, ao sintonizá-las com as mudanças 

ocorridas na Sociedade do Conhecimento relativas à ampla visão sobre o mundo que as cerca, 

seja no trabalho, na escola, na família, no lazer e entretenimento, inclusive no âmbito das 

mudanças proporcionadas pelo avanço das novas tecnologias. 

É importante refletir sobre os efeitos da leitura literária, visto que o nosso objetivo 

possui um alcance maior e que propõe aprimorar os processos de expressão por meio da língua 

portuguesa, pois apesar de todos nós conseguirmos nos comunicar perfeitamente com as 

pessoas que nos rodeiam, é imprescindível ter clareza do objetivo proposto, partindo-se do 

princípio de que ler não é apenas decodificar as palavras e empregá-las em situações mais 

complexas. 

Com a liberdade da leitura e suas possibilidades além dos muros das escolas e das 

bibliotecas, adotar-se-á como pré-requisito uma aliança básica entre o autor que escreve e o 

leitor que encontra a obra, mas onde estariam esses leitores? A próxima seção traz 

considerações que deverão aprofundar a temática. 

2.1 Percepções históricas e conceituais da leitura 

Nos mais antigos vestígios da humanidade existem traços de comunicação, por 

meio das narrativas, com inscrições em cavernas, incisão em tabuletas de argila, metal, couro, 

papiro, pergaminho e o papel. A humanidade vem contando histórias desde os seus primórdios, 

“de forma ininterrupta desde que adquiriu a fala ou mesmo antes disso, desde que aprendeu a 

gesticular e se comunicar” (COGO, 2016, p. 80).  
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Vieira (2014) explica que a partir destes legados e do surgimento da escrita na 

Mesopotâmia, foi possível registrar a história das relações socioeconômicas e culturais das 

civilizações e demarcar o nascimento da história. Na mesma visão, Higounet (2003) advoga por 

uma relação indissociável entre a história, a escrita e o homem, de tal forma que atribui a divisão 

da história da humanidade em duas diferentes eras: antes e depois da escrita. Antes da escrita 

os atos e convenções eram verbais, sem documentar, e posteriormente a modificação e 

padronização de atos e ações foram formalizados pela escrita. Para Vieira (2014), a escrita 

surgiu da necessidade intrínseca de fixar o pensamento, ou seja, autenticar os fatos, rituais, 

relações comerciais e acontecimentos históricos, favorecendo principalmente o surgimento das 

bibliotecas. Assim, socializar o saber produziu uma estreita vinculação com os estudos 

bibliotecários de incentivo à leitura e de renovação pedagógica na área da educação 

(COLOMER, 2003). 

As bibliotecas acompanharam toda a evolução tecnológica e social, desde os 

primórdios da escrita até as transformações protagonizando as principais ações de 

democratização e incentivo à leitura, acompanhando os leitores que essencialmente traçavam 

as primeiras linhas da construção individual e coletiva do conhecimento (VIEIRA, 2014).  

A leitura se fundamentou como uma prática social, base da nossa civilização 

(HIGOUNET,2003), evoluindo na pluralidade das falas registradas pelas escritas e traduzidas 

pelas leituras, atribuindo significados ao mundo e contribuindo como práticas do conhecimento.   

Neste contexto, existe um movimento dinâmico de atribuições de sentido que 

transcorre entre diferentes mundos, flui do mundo à palavra e da palavra ao mundo, fonte de 

inspiração para a educação em todos os seus sentidos, conforme o grande educador, Paulo Freire 

(1996, p. 13) argui: “a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por 

uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescreve-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de 

nossa prática consciente”.  

Partindo-se do princípio de que a leitura está para o leitor assim como o leitor está 

para o livro se torna imprescindível transcorrer um pouco o contexto histórico de como os livros 

evoluíram e se tornaram acessíveis aos leitores nos ambientes formais e informais de leitura. 

Chartier (1999) chama este percurso de uma aventura que perpassa os suportes originais dos 

livros até o texto eletrônico. Mas são dilemas que permeiam a contemporaneidade, o medo de 

um novo paradigma digital que venha substituir a existência do livro em papel.  

Registrar a informação representa uma necessidade antiga dos homens, mas a 

tradição oral antecedeu a cultura escrita e a leitura representava a interpretação de símbolos 

para controle e comercialização de produção. Inicialmente não havia a pretensão de se adquirir 
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conhecimento e assim permaneceu por muitas décadas. Barbier (2006) explica que esta 

perspectiva favoreceu a invenção da escrita e o seu desenvolvimento acompanhou 

paralelamente o modo de organização das sociedades complexas, ou seja, voltadas para suprir 

as necessidades das suas atividades administrativas e econômicas, fato que concorreu para que 

a leitura fosse evoluindo paralelamente com a construção social da humanidade. 

O Professor Puchner (2019) apresenta um panorama geral com linha de tempo 

definida a partir da transição da leitura oral para o registro da escrita, sendo categórico em 

afirmar que “foi apenas quando a narração cruzou com a escrita que a literatura nasceu”. Nas 

lentes do autor, o mundo da escrita surgiu na Mesopotâmia há 5 mil anos objetivando 

principalmente o poder e controle, contudo, sua evolução pôde transformar e alterar a visão do 

mundo e das civilizações. Contextualizando-se essa linha do tempo, o quadro 2 apresenta as 

principais etapas cronológicas da evolução da leitura e escrita, adaptada do autor. 

Quadro 2 – Linha do tempo do mundo da leitura e da escrita 

Marco temporal Fato histórico local 

2100 a.C 
Tábuas de argila com a "Epopéia de 

Gilgamesh" na Mesopotâmia. 
Antiga região da Mesopotâmia, 

atual Iraque 
1000 a.C Fontes mais antigas da Bíblia Hebraica Jerusalém 

800 a.C 
Histórias homéricas da Guerra de Tróia em 

Alfabeto Grego 
Grécia 

458 a.C Esdras declara sagrados escritos hebraicos Jerusalém 
Século V a.C Construção da Biblioteca de Alexandria Alexandria, Egito 

270 a.C A Bíblia hebraica é traduzida para o grego Alexandria, Egito 
200 a.C Invenção do Papel Província de Henan, China 

879 
Mais antigo fragmento de papel das Mil e uma 

noites 
Egito 

1000 
Sra. Murasaki escreve o primeiro romance 

“Romance de Genji”. 
Koyoto, Japão 

Década de 1440 
Gutenberg reinventa a imprensa inspirado nos 

modelos asiáticos. 
Mainz, Alemanha 

Década de 1550 Popol Vuh escrito em alfabeto latino Chiapas, México 
1605 Miguel de Cervantes publica Dom Quixote Madri, Espanha 

1827 
Escritor alemão Johann Wolfgang Von Goethe 

anuncia a “Era da Literatura Universal”. 
Weimar, Alemanha 

Década de 1990 
Navegadores da Web iniciam a revolução da 

Internet 
Estados Unidos/Ciberespaço 

Fonte: Adaptado de Puchner (2019, p. 22-23). 

Observando-se o quadro 2 é possível entender que a escrita e a leitura eram 

privilégio de poucos e o desenvolvimento da escrita surgia como uma necessidade de registros 

econômicos ou históricos, não havendo comunicação e nem mediação, mas era sinônimo de 

poder e controle simbolicamente representado pelos escribas e copistas das Bibliotecas antigas. 

A cronologia de 2100 a.C. que trata da “Epopeia de Gilgamesh” corresponde a doze 

das 25 mil tabuletas de argila gravadas existentes no acervo da biblioteca cuneiforme de Nínive, 
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a qual pertencia ao Rei Assurbanipal da Assíria, contemplando em sua grande maioria textos 

religiosos para os deuses (FISCHER, 2006).  

Puchner (2019) sinaliza na cronologia do Século V a.C. do quadro supracitado, a 

construção da Biblioteca de Alexandria, a qual marcou o pioneirismo no estudo de textos 

literários, todos eles em rolos de papiro. Esse autor descreve que o Rei Alexandre, o Grande, 

da Macedônia, tinha paixão pelos livros, mas não era essa a sua única razão, ele possuía o sonho 

da biblioteca universal (CHARTIER, 1999, p.117) com o intuito de “celebrar suas grandes 

conquistas e com a missão de conter a sabedoria acumulada pelo mundo grego” (VIEIRA, 2014, 

p. 9).  

Santos (2020) relata que a história das práticas de leitura na antiguidade era 

contestada como ameaça para as práticas da oratória, fato reclamado por vários filósofos da 

antiguidade, como Sócrates, que se rebelou contra a prática da escrita por entendê-la como 

ameaça a memória e a palavra declamada. Essa relação pode ser explicada pelo papel de 

“testemunha imortal”, atribuído por Fischer (2006, p. 10) aos escribas egípcios em torno de 

1300 a.C. que aprendiam a arte da escrita do extinto sumério e o acádio, frequentando uma 

escola de escriba dos seis anos de idade até os seus dezoito anos, em que o aprendizado era 

transmitido de forma oral sem estar vinculado à argila. Convém ressaltar que os alunos escribas 

eram meninos que se tornaram profissionais de extremo valor, sendo essencialmente “o tabelião 

de seu tempo” (FISCHER, 2006, p. 19). 

Evidente que essa visão de conhecimento era utilizada pelo rei como vantagem e 

estratégia para as suas conquistas territoriais, de forma que o levou a contratar vários copistas 

para compartilhar os escritos trazidos pelos navios mercantes (PUCHNER, 2019). Em termos 

peculiares, esse monarca era leitor e por isso transformou a cultura da escrita egípcia para 

facilitar o seu acesso a textos sem necessariamente recorrer aos escribas. Puchner (2019) 

menciona que o Rei Alexandre promoveu todas essas ações por ser um leitor assíduo do texto 

de Ilíada, o qual foi adquirido na conquista da Persa, inspirando-o a ponto de se tornar seu texto 

de cabeceira. Sob essa perspectiva o autor relata que ao ler o texto, Alexandre, o Grande, 

vislumbrou a sua própria história no texto e dela procurou ler, entender, praticar e reencená-la: 

“Alexandre, o leitor, se pôs dentro da narrativa, vendo sua própria vida e sua trajetória à luz do 

Aquiles de Homero. Alexandre, o Grande, é bem conhecido por ser um rei extraordinário. 

Acontece que era também um leitor extraordinário” (PUCHNER, 2019, p. 26).  

Nessa percepção, o insight que inspirou o monarca acima citado pode explicar a 

grande revolução que aconteceu desde a invenção do papel, em torno de 200 a.C. até a 

reinvenção da imprensa por Johann Gensfleisch Zum, na década de 1440. Soma-se a estas 
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transformações o avanço exponencial da produção literária e da revolução científica, advindas 

do período pós-guerra da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Industrial, as quais 

promoveram a dessacralização da leitura, ampliando os acervos das bibliotecas e promovendo 

mudanças sociais na maneira de preservar e socializar o conhecimento. Não caberia descrever 

a extensão da evolução dos suportes ou mídias até o advento da internet, contudo, Briggs e 

Burke (2006) entendem que os meios ou mídia funcionam a partir do seu uso pelas pessoas, e 

seriam estas os verdadeiros agentes de mudanças, enquanto as novas tecnologias surgem como 

“um catalisador, mais ajudando as mudanças sociais do que as originando” (BRIGGS; BURKE, 

2006, p. 31).  

Essa breve contextualização sobre a leitura e a escrita remete a um cenário mais 

amplo sobre a leitura e suas perspectivas atuais, marco essencial para entender por que os livros 

ultrapassaram formatos, os tempos e as sociedades perpetuando a sua existência.  

2.2 Entre leitura, leitores e mediadores 

A leitura oferece diferentes sentidos para o leitor, fato atribuído ao próprio 

repertório de experiências e significados que possua como parâmetro de visão do mundo esses 

diferentes sentidos, que são atribuídos por Almeida Júnior (2019) como a pluralidade da 

apropriação da informação, dos conteúdos e contextos que ele carrega em suas referências, 

esclarecendo ainda: “A leitura está no cerne da apropriação da informação. Não há apropriação 

sem leitura” (ALMEIDA JÚNIOR, 2019, p. 21), por essa afirmativa o leitor assume o 

protagonismo no processo da mediação da informação e, ao mesmo tempo, revela o profissional 

da informação como parte essencial para promover a apropriação do conhecimento, e essa 

aproximação é essencial para a área da Ciência da Informação. 

Mas mediar não se torna uma ação de simples trato, conforme Neri (2019) em seu 

relato de experiência adquirido por dez anos de prática em rodas de leitura realizadas em 

bibliotecas públicas, advoga pelo discurso mais afetivo e planejado para que se possa incentivar 

a leitura estudando criteriosamente os textos e sua forma de apresentação para que a mediação 

seja realizada efetivamente. Outro ponto destacado pela autora foi a necessidade de o mediador 

ser, antes de tudo um leitor, porque é preciso conhecer, propor ações em um universo de leitores 

que recebem pouco estímulo quanto ao hábito da leitura confrontado por projetos de extensão 

desenvolvidos e aplicados pela autora em bibliotecas que não possuem um vínculo formal com 

instituições de ensino.  

A análise da literatura pode mostrar que os diálogos entre mediação e leitura 

literária compreendem um vínculo forte entre a área da biblioteconomia e da educação, contudo, 
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os autores consagrados da mediação já identificam os múltiplos diálogos e possibilidades da 

medição em outros campos, com o conceito ampliado que propõe a mediação como uma ação 

de interferência para apropriação da informação a qual provoca um processo de construção de 

conhecimento (ALMEIDA JÚNIOR, 2019).  

No âmbito da leitura literária o universo é cultural e social. Observa-se pela 

literatura que a informação hoje não se vincula somente às unidades informacionais 

convencionais como as bibliotecas, pois existem profissionais de informação atuando nos mais 

variados contextos e ampliando o seu campo de atuação. Messias (2019) em seu doutoramento 

aponta que a formação de leitores deve ser incentivada nos mais variados ambientes sociais, a 

partir do próprio seio familiar, por professores, bibliotecários entre outros, mas, principalmente, 

pelos próprios leitores que praticam a mediação inconsciente a partir do incentivo e 

compartilhamento das obras literárias da sua preferência. Esse autor atribui ao ciberespaço um 

ambiente propício para compartilhamento da leitura literária por meio das plataformas digitais. 

São os leitores do universo literário virtual revelando novas práticas de leitura e a participação 

ativa do leitor em seu espaço social (MESSIAS, 2019). 

Dumont (2020) afirma que dentro da composição dos leitores, leitura e mediadores 

os estudos da leitura especificamente voltados para CI estão centrados no sujeito produtor do 

conhecimento, e este sujeito é o leitor, um futuro mediador da informação, um questionador de 

novos conhecimentos por apropriação da informação e do conhecimento.  

As reflexões de Dumont (2020) colocam o leitor como mola propulsora para 

aquisição de novos significados construídos a partir de diálogos de reflexão complexa, visão 

que Mendonça (2020, p. 182) interpreta como um “diálogo estabelecido entre leitura, cotidiano 

e complexidade”. Nessa afirmação, o sujeito leitor se torna competente a partir do aumento da 

sua leitura em textos diversificados que tragam significados variáveis de mundo, dessa forma o 

leitor pode ser definido como “sujeito competente [...] evidenciando-o não como um mero 

decodificador abstrato, mas como alguém de vivência social e cultural” (MENDONÇA, 2020, 

p. 189). 

Apresentando uma observação do leitor dentro de um prisma mais poético, não 

menos crítico, Certeau (1980) mistifica o leitor com a figura de um caçador e a leitura com uma 

operação de caça, conforme aborda:  

[...] Ele [o leitor] insinua as astúcias do prazer e de uma reapropriação no texto do 
outro: aí vai caçar, ali é transportado, ali se faz plural como os ruídos do corpo. 
Astúcia, metáfora, combinatória, esta produção é igualmente uma “invenção” de 
memória. [...] um mundo diferente (o do leitor) se introduz no lugar do autor. 
(CERTEAU, 1980, p. 47-48). 
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Certamente que a metáfora de caça e caçador apresentada por Certeau (2019) traz 

intrínseca questões sobre um contexto social, educacional, textual e do próprio autor que em 

seu processo de criação oferece uma mensagem a ser reconstruída a partir de diferentes 

dimensões sociais e culturais quando apropriada pelo leitor ou caçador, dessa forma, nenhuma 

leitura é isenta.  

Em um diálogo mais educacional, a definição de leitor é fundamentada na 

construção do sujeito-cidadão, onde a leitura é um instrumento reconhecido para a formação 

leitor. Esse entendimento tem sido amplamente discutido em diferentes áreas e motivo de tantas 

pesquisas voltadas para o letramento, formação de leitores e a necessidade de uma atuação mais 

concisa entre a biblioteconomia e o planejamento escolar. Neste sentido, o Parâmetro Curricular 

Nacional (2001, p. 54) reconhece a competência em leitura e assim define como leitor:  

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, 
dentre os textos que circulam socialmente, aqueles que podem atender a uma 
necessidade sua, que consegue utilizar estratégias de leitura adequadas para abordá-
los de forma a atender essa necessidade. 

Os leitores estão inseridos nos mais variados contextos e locais, coexistem na 

sociedade e em sua diversidade, em sua dimensão e além das fronteiras reais que não limitam 

os territórios do imaginário, seriam os leitores para os livros, assim como os livros para os 

leitores uma junção potencializada pela ação dos mediadores em prol da construção de uma 

sociedade crítica e cidadã. 

Ao analisar a mediação da informação como ação de interferência, o papel da leitura 

literária pode desencadear uma ação ativa de produção do conhecimento que, em nível 

organizacional, se insere pela dimensão socializadora da literatura na formação de leitores 

(ALMEIDA JÚNIOR, 2015; COLOMER, 2003). Desta maneira, a leitura literária contribui 

para a socialização do conhecimento na medida em que permite transformar e provocar a 

atuação dos profissionais no trabalho possibilitando a resolução de problemas, com questões 

complexas que busquem o desenvolvimento do raciocínio (COUTO; OLIVEIRA; ANJOS; 

2011). 

Segundo Moraes e Almeida (2003), a mediação participativa indica o protagonismo 

de todos os membros da comunidade leitora. Sendo assim, os profissionais da informação, os 

usuários reais e os usuários potenciais são entendidos como “sujeitos do conhecimento e não 

apenas meros receptores de conteúdos” (2003, p. 182). Sob essa concepção, baseado nos 

diálogos elencados na pesquisa, a figura 1 retrata o universo da informação e os sujeitos da 

leitura.  
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Figura 1 – Universo da informação e os sujeitos da leitura 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

As reflexões da figura remetem a mediação da informação na CI sob o enfoque da 

leitura literária como ciclo de vida da informação a partir da sua concepção e dos sujeitos que 

a compõem. Os suportes representados em seu bojo central e interno configuram os suportes 

em que a informação está disponibilizada. O que seria a informação nesse contexto?  

Para resposta supra, Capurro (2003) trabalha com as principais características e 

conceitos da informação nos limites da CI e das suas relações interdisciplinares como conceito 

universal, subjetivo, o qual depende dos questionamentos que responde e como esses 

questionamentos podem refletir socialmente em um sistema de informação. O autor explica que 

o conceito de informação é universal porque depende das questões que possam ser respondidas 

e ao seu caráter agregador e informativo, necessidade infinda no homem (CAPURRO, 2003).  

Neste sentido, a informação está sistematizada em um conjunto de paradigmas, a 

saber: físico, cognitivo e social, os quais evoluíram com o desenvolvimento social e tecnológico 

do homem, e cada paradigma se comunica através das suas representações em dimensões 

sociais, culturais e éticas. Essa prerrogativa nos faz refletir que a informação está presente em 
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qualquer suporte, físico ou digital, na oralidade, na mediação e em ações que envolvem 

diferentes sujeitos em um processo muitos mais complexo de significados. Almeida Júnior 

(2019) destaca que o processo de uma informação já é gerado com significados e percepções, 

de quem a concebe e de quem a procura, pois não existe uma informação pura de significados, 

e ela tende a prosseguir em processo contínuo de construção, que para o autor é uma “quase-

informação” (ALMEIDA JÚNIOR, 2019, p. 19). 

Retratada no círculo da figura 1 (p. 35) as informações comportam significados e 

extrapolam os limites dos muros das unidades de informação, elas estão presentes em rede, nas 

nuvens ou em unidades físicas, são geradas por autores consagrados ou anônimos, e a 

informação nessa pesquisa é concebida sob as bases da CI e por isso o diálogo com os autores 

supra. Essa é uma forma de democratização de textos literários.  

Na imagem, ora em discussão, os textos literários circulam, livres de selos literários, 

e atingem dimensões de impacto social e impacto cultural provocados pela apropriação do 

conhecimento e pela socialização da informação.  

Através dessa abordagem e da dinâmica promovida pela mediação da leitura pode-

se contribuir para o desenvolvimento intelectual do leitor e evidenciar o potencial desses ganhos 

que também podem se reverter em benefícios tanto para a realização das suas tarefas no 

ambiente de trabalho como para a organização da qual faz parte, a partir das estratégias 

elaboradas para o incentivo à prática da leitura de obras literárias em suportes híbridos, cedidas 

em coparticipação com os usuários, possibilitando a formação de leitores críticos e reflexivos, 

criando uma troca de experiências de leituras e explorando as contribuições dos autores das 

obras na vivência diária do leitor. 

Entende-se que esse poder transformador está na leitura e dela emana novos 

questionamentos que instigam e conduzem os leitores a buscarem novas leituras renovando suas 

percepções por meio desenvolvimento do hábito leitor. A autora segue em sua argumentação 

explicando que as ações pertinentes ao ato da leitura constituem um conjunto de atitudes e 

requer uma análise mais profunda que, sob o enfoque subjetivo do processo, esquadrinha uma 

complexa cadeia de operações que envolve: “sentimentos, desejos, especulação na bagagem de 

conhecimentos armazenados, motivações, análises, críticas” (DUMONT, 2020, p. 23). 

Em suas contribuições para a área da leitura literária, Dumont (2020) percorre suas 

pesquisas no campo da CI atribuindo que a formação do sujeito leitor alinha e fortalece a 

construção da cidadania, campo da ciência que, para Chartier (2020) cresce cada vez mais face 

a informação e seus construtos proporcionarem competência e atribuições que a fortalece como 

instrumento decisivo no desenvolvimento do caráter crítico do leitor, assim justificando:  
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Se a Ciência da Informação merece seu nome, é, certamente, porque ela indica a quais 
condições o exercício da crítica, possível pelo saber ler, pode separar verdades e 
falsidades, conhecimento e fabulação, dignidade e barbárie” (CHARTIER, 2020, p. 
11). 

Todorov (2016) compreende que a leitura possui na literatura uma comunicação 

inesgotável de possibilidades de interação, e considera que o maior perigo para a formação 

crítica do leitor são as manipulações impostas pela mediação disciplinada e institucional, o que 

restringe e direciona a leitura para as práticas escolares vinculadas as suas disciplinas 

curriculares e a falta dessa escolha recolhe do leitor “possibilidades de comparações, aspirações 

e conhecimento ao conjunto de discussões sociais que está imerso o universo social de 

comunicação para o autor ‘inesgotável’ ” (TODOROV, 2016, p. 83).  

Olhar o entorno e observar a natureza social da leitura deve ser objeto de 

preocupação para que esteja acima de qualquer sistema de produção, compreendendo-se nessa 

troca de diálogos referenciados que as contribuições das pesquisas sobre leitura literária buscam 

principalmente a liberdade leitora.  

Para a Ciência da Informação esta preocupação vem remediar os tantos anos de 

repressão e censura da leitura que a história tanto se omitiu e demorou para contar, a força do 

paradigma físico que quase não anistia os livros das prisões das bibliotecas eclesiásticas e por 

mais duro que seja, ainda possui resquícios em algumas situações atuais.  

Ao se despir dos limites do preconceito imposto ao que seja literatura e como a 

leitura pode contribuir para o sujeito leitor, o importante para Lajolo (2018) está em ler 

indiscriminadamente, sem estabelecer, enquanto mediador, educador ou mesmo leitor, qual o 

tipo de texto seria realmente literatura dentro de um universo tão cheio de significados e de 

leitores anônimos, e a autora ousa em sua citação: 

Vamos chamar de literatura tanto os romances de autores contemporâneos 
consagrados – como Ariano Suassuna e Lya Luft, poesias de Manoel de Barros ou de 
Adélia Prado – quanto as produções quase anônimas de cantadores de feira e autores 
marginais? Vão para o mesmo saco (de gatos ...) best-sellers e requintadas obras de 
vanguarda que apenas pouco leitores entendem? E cabe também a etiqueta literária 
para aqueles autores como Rui Barbosa (1849) e Coelho Neto (1864-1934), que 
parecem sobreviver apenas a manuais escolares mais antigos? E será o selo literatura 
também se aplica a romances espíritas e livros de autoajuda que auxiliam e 
espiritualizam seus fiéis leitores, mas não são adotados em nenhum curso? (LAJOLO, 
2018, p. 21) 

Após os questionamentos da autora supra, o Professor Ramos (2020) ganha espaço 

e amplia os questionamentos em suas pesquisas sobre as Histórias em Quadrinhos (HQ) como 

fonte de apropriação da informação e de introjeção de conhecimento. O forte poder motivador 

dos quadrinhos é justificado por Ramos (2020) por ser uma fonte de leitura que geralmente se 
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inicia na infância e leva o leitor a prosseguir na fase adulta, com potencial de formação de 

comunidades leitoras do gênero. Outro diferencial seria a combinação perene da escrita e da 

imagem, resultado de um recorte prazeroso de mensagens e informações, assim justificado por 

Ramos (2020, p. 100): “A história pode gerar cenários interessantes para a compreensão de seus 

leitores, tornando-os capazes de imprimir e exprimir sentido e significado a partir de elementos 

presentes na narrativa, como as falas, ações e posturas dos personagens”. 

Bari (2008) em sua tese de doutoramento nos brinda com seu trabalho de referência 

sobre o potencial que as HQ conferem à formação dos leitores. Essa pesquisadora possui sua 

base teórica concebida sob a CI e articula suas pesquisas com temáticas sobre habilidades 

leitoras, gosto leitor e competência leitora. Sob essa perspectiva, Bari (2008) compreende que 

a relação presente entre os heróis, vilões e seus conflitos contextualiza um cenário social 

representado por ações e imagens que facilita a sua compreensão e cativa o leitor desde as 

primeiras leituras, levando-os a escolher e emancipar as suas motivações de leitura de HQ junto 

com a evolução dos seus personagens já na fase adulta. A autora percebe que seria um leitor 

fiel ao gênero e um gênero democrático.  

Ao validar a sua tese, Bari (2008) conclui que as HQ se vinculam à formação de 

leitores em função da democratização da leitura oferecida pelo gênero e o gosto pela leitura é 

potencializado e expandido a outras leituras em diferentes suportes e linguagens, possibilitando 

o desenvolvimento da proficiência crítica do leitor. 

Observa-se que os diálogos desenvolvidos no corpus dessa seção apontam que todas 

as concepções de ponte ou mediação entre leitores, leitura e mediação foram ultrapassadas pelas 

interlocuções de ações ativas que movem o sujeito leitor em direção a construção crítica do 

conhecimento e formação cidadã. Em uma percepção lógica, quiçá ousada, pode-se pressupor 

que não existe uma única ação no campo da CI que não perpasse pela mediação e essa convicção 

agita os campos das pesquisas científicas e avança para estudos práticos voltados para a 

formação de leitores literários reconhecidos como sujeitos sociais. 

As reflexões sobre o reconhecimento dos leitores como sujeitos sociais ancora nas 

percepções da leitura como informação e a informação como objeto da CI, conforme advoga 

Almeida Júnior (2019, p. 21): “A leitura está no cerne da apropriação da informação. Não há 

apropriação sem leitura, claro que sendo ela entendida em seu sentido lato, ou seja, abrangendo 

não só o texto escrito como também a imagem fixa, a imagem em movimento e o som”. 

Sob essa perspectiva entende-se que o sujeito ocupa um protagonismo reconhecido 

pela mediação da informação que necessariamente precisa ser entendido como essencial para 



39 
 

os estudos da leitura literária sob o enfoque da CI e nessa concepção a próxima seção faz jus à 

relevância do tema, expandindo os horizontes da Mediação da Informação na CI. 

2.3 Mediação na Ciência da Informação 

Quanto mais se aprofunda nos campos da leitura literária mais se reconhece a 

relevância da mediação e das suas possibilidades para a relação de apropriação da informação 

entre o leitor e sua leitura, trazendo uma nova composição para a construção e 

compartilhamento da informação e do conhecimento.  

Para Almeida Júnior e Bortolin (2007, p.3) coexiste uma relação de interação no 

encontro entro o leitor e o texto de forma que “quanto mais imaturo o leitor, mais precisará de 

um outro “personagem” no processo de leitura, que denominamos de mediador de leitura”, e 

esse é o trabalho do mediador, partícipe da interação onde o leitor cruza o mundo interior da 

leitura com o contexto exterior que o cerca.  

Para esses autores, o mediador pode interferir e estimular eticamente no processo 

de formação de leitor e na busca pela informação de forma pluralizada e sem preconceito. 

Entendem desta maneira que o sujeito ao ler e empreender a busca por sua necessidade de leitura 

e de informação, independente do gênero literário, está construindo o seu conhecimento e a sua 

vida. Desta forma, conceituam mediação da leitura como:  

Todo profissional que tem a responsabilidade de acompanhar um leitor durante a sua 
formação ou mesmo depois de formado (na medida em que a formação é contínua) 
quando em dúvida ou desencorajado, solicita uma sugestão (ALMEIDA JÚNIOR; 
BORTOLIN, 2007, p. 8) 

A mediação da informação é amplamente discutida e aplicada na CI com múltiplos 

diálogos fundamentados na interdisciplinaridade fronteiriça com áreas do conhecimento como 

a Educação, Comunicação e Direito (SILVA, 2015). Silva (2015) atribui esse caráter 

interdisciplinar ao conceito múltiplo que a mediação possui e ao conjunto de práticas que 

envolve em sua efetivação vários segmentos sociais, temática que nos limites da CI apesar de 

estar em pleno desenvolvimento, ainda necessita de maiores estudos epistemológicos e da 

apropriação de um conceito próprio, o que a caracteriza como um tema em construção.  

Almeida Júnior (2008) explica que a mediação da informação precisa de novas 

abordagens e estudos direcionados aos novos fazeres dos profissionais da informação a partir 

das suas múltiplas linguagens. Destaca a apropriação e a interferência como base conceitual 

para a mediação da informação entre diferentes aspectos. 
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Abreu (2020) destaca que na CI a mediação da informação evoluiu por meio de 

estudos e práticas de incentivo e motivação à leitura, considerando-se que essas práticas 

migraram da área educacional, em que a CI foi além, instigou os processos de efetivação da 

leitura e dela forneceu a ênfase na mediação da leitura literária. Essas práticas revelam o papel 

dos mediadores no campo da leitura, concentrando-se em promover além do texto, uma 

interlocução de sentidos que envolve três diferentes sujeitos: o autor, o leitor e o texto. Essa 

aproximação é corroborada por Almeida Júnior e Bortolin (2007) embora por estarem 

comprometidos com estudos da medição da leitura literária, evoquem a crítica da disparidade 

entre a leitura de textos acadêmicos e da leitura de textos literários. Nesse processo o papel do 

bibliotecário escolar ganha relevância. 

Destaca-se mais recentemente a sua orientação na tese de doutoramento de João 

Arlindo Santos Neto (2019), o qual elaborou um estado da arte da mediação da informação de 

1994 até 2017 englobando os trabalhos publicados nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação em Ciência da Informação no Brasil (ENANCIB), os artigos publicados em 

no âmbito nacional e internacional, em periódicos com escopo voltado para CI e teses e 

dissertações brasileiras defendidas nos Programa de Pós-Graduação em CI e áreas afins no 

mesmo marco temporal. 

A preocupação em identificar as múltiplas abordagens sobre a mediação da 

informação na CI tem descortinado um aumento de pesquisas no cenário nacional e 

internacional identificando autores contemporâneos, em sua maioria já consagrados pela 

literatura, como referências. Silva, Nunes e Cavalcante (2018) realizaram levantamento 

bibliográfico recorrendo a citações publicadas na Base de Dados Referenciais de Artigos de 

Periódicos em Ciência da Informação referentes ao intervalo temporal de 2007 a 2017, 

apontando um acréscimo ascendente das pesquisas, em sua maioria voltadas para questões 

epistemológicas e acerca da prática profissional.  

Considerando que os autores realizaram uma revisão sistemática da literatura, a 

qual procurou sistematizar através de uma avaliação criteriosa em bases de dados os principais 

autores a partir da quantidade total de ocorrências em artigos, buscou-se, a partir dos seus 

resultados, contribuir com o estudo, complementando aos principais autores identificados por 

Silva, Nunes e Cavalcante (2018) as suas principais percepções teóricas e abordagens, conforme 

adaptação e listados em ordem cronológica de publicação dos conceitos. Buscou-se apresentar 

os conceitos mais recentes dos respectivos autores (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Percepções conceituais da mediação na Ciência da Informação  

Autor Ano Percepções Teóricas 

Jesus Martin-
Barbero 

2000 
“[...] Mediação significa que entre estímulo e resposta há um espesso espaço 
de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura 
cotidiana” (p. 157). 

Sueli Bortolin 2001 
"[...] podemos considerar que o mediador do ato de ler é o indivíduo que 
aproxima o leitor do texto. Em outras palavras, o mediador é o facilitador 
desta relação" (p. 30). 

Edmir Perroti 2004 
"[...] um conjunto de elementos de diferentes ordens (material, relacional, 
semiológica) que se interpõem e atuam nos processos de significação” (p. 
84) 

Regina Maria 
Marteleto 

2009 

“[...] uma construção teórica destinada a refletir sobre as práticas e os 
dispositivos que compõem os arranjos de sentidos e as formas 
comunicacionais e informacionais nas sociedades atuais, sem perder de vista 
os elos que, tanto os conteúdos, quanto os suportes e os acervos mantêm com 
a tradição cultural” (p. 19). 

Armando 
Malheiro da 

Silva 
2010 

“A mediação manifesta-se na emergência de uma linguagem, de um sistema 
de representações comum a toda uma comunidade, a toda uma cultura” (p. 
70). 

Jean Caune 2014 
“Considera-se a mediação um conjunto de práticas sociais, que se 
desenvolvem em setores institucionais variados e que visam construir um 
espaço determinado pelas relações que nele se manifestam”(p. 73). 

Marco 
Antônio de 

Almeida 
2014 

“São processos de interlocução ou de interação entre os membros de um 
grupo ou comunidade, que permitem o estabelecimento e a sustentação dos 
laços de sociabilidade [...]” (p. 196). 

Henriette 
Ferreira 
Gomes 

2019 

“A mediação é dependente de comunicação. Ocupando-se da transmissão 
cultural e dos processos de compartilhamento por meio dos quais os sujeitos 
podem gerar significações, a mediação da informação tem uma dimensão 
dialógica” (p. 16). 

Jonathas Luiz 
Carvalho 

Silva 
2015 

“Conjunto construtivo de práticas de intervenção e interferências tipificadas 
por elementos técnicos, pedagógicos e institucionais” (p. 93). 

Oswaldo 
Francisco de 

Almeida 
Júnior 

2019 

“Toda ação de interferência – realizada em um processo, por um profissional 
e na ambiência de equipamentos informacionais – direta ou indireta; 
consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou coletiva; 
visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de 
maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e 
novas necessidades informacionais” (p. 18). 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior complementando Silva, Nunes e Cavalcante (2018). 

Ao proceder a análise dos conceitos elencados no quadro supra identificamos os 

conceitos de informação e pesquisa que propõem mudança de direcionamento no olhar da 

mediação da informação como objeto da área da Ciência da Informação e destacam a 

apropriação e a interferência como base conceitual para a mediação da informação entre os 

diferentes aspectos, constituindo-se como um elemento constitutivo de significados. Nessa 

concepção dialógica com viés sociocultural apresentamos as percepções de Bernard Lamizet 

(1992) o qual entende a mediação como a lente que torna visível a cultura e assim a representa 

socialmente. 
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Jesús Martin-Barbero (2000), professor espanhol, fixado na Colômbia, teórico da 

comunicação social e da cultura, se destacou por sua obra seminal “Dos meios às mediações”, 

direcionou suas pesquisas para uma visão integral e sistêmica do processo comunicacional, 

deslocando da pesquisa centrada nos meios de massa para as mediações. Martin-Barbero (2000) 

analisa a mediação por meio do processo de comunicação em uma visão antropológica com 

interlocuções inseparáveis promovidas pelo meio que os cerca e através dele, a informação ao 

chegar no sujeito informacional ganha significado, dessa forma, a comunicação é o meio e a 

apropriação é determinada pelo contexto social e cultural compartilhado com outros espaços.  

Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini (2014) usam uma abordagem da mediação da 

informação com ênfase na medicação cultural, a qual ocupa dimensões culturais, 

informacionais e comunicacionais. Segundo os autores, persistir no protagonismo cultural tem 

sido um desafio e motivo de persistência porque ao se deixar em segundo plano, essas questões 

da mediação podem se comprometer com a apropriação da informação e sua significação de 

realidade social compartilhada com outros fenômenos sociais pelo sujeito, de forma que: “Os 

objetos culturais são signos e, mais que isso, discursos potencialmente capazes de produzir 

deslocamentos intelectuais, emocionais, afetivos [...]” (PERROTI; PIERUCCINI, 2014, p. 8).  

Perroti e Pieruccini (2014) elencam ainda que os espaços de leitura como 

dispositivo para mediação da informação e incorporaram aos seus conceitos e processos, os 

conflitos provocados pelas divergências entre os sujeitos, os objetos e as diferenças de poder 

que interferem na ação de mediação cultural. Trazem uma análise sobre o complexo processo 

existente entre sujeitos diferentes e sua relação com a medição-produção-recepção.  

Armando Malheiro da Silva (2010) aborda o conceito operatório da mediação da 

informação e suas reflexões a partir da expansão e da influência social da mídia de massa, 

fundamentando suas pesquisas no próprio entorno da transição paradigmática da CI e debates 

do campo epistemológico.  

Através de reflexão teórica, Silva (2010) entende a necessidade de uma apropriação 

crítica do conceito operatório de mediação do ponto de vista info-comunicacional ajustado às 

especificidades da área da Ciência da Informação no atual contexto de complexidades da 

produção, armazenamento, uso e da difusão de informação heterogênea presente no atual 

contexto social. Observa-se que Silva (2010) preocupa-se com os resquícios da mediação 

custodial e patrimonialista ainda presentes nos dias atuais e com os desafios da mediação pós-

custodial latente com o advento da internet e das tecnologias digitais de comunicação, onde 

ainda existe pouco destaque do especialista da informação como categoria profissional e de 

função mediadora. 
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Fernanda Ribeiro (2010) trata da mediação da informação com ênfase nos contextos 

tecnológicos inerentes à Sociedade da Informação em rede, voltados principalmente para a 

atuação do novo tipo de mediador da informação na era digital. 

Gomes (2019) advoga pelo trabalho da mediação consciente e situa a informação 

em um patamar de protagonista no cumprimento da responsabilidade social, de forma que, em 

seu entendimento, na mediação está a essência de todo o fazer da Ciência da Informação e esta 

consciência deve fundamentar as ações práticas do fazer dos profissionais da área. Para a autora, 

o protagonismo social deve elencar as ações dos mediadores para empoderamento do seu papel.  

O trabalho consciente com a informação coloca o protagonismo social e a mediação 
na centralidade deste fazer. A consciência de que o trabalho informacional de 
preservação da memória social; do desenvolvimento das atividades de acesso e uso da 
informação; de construção do espaço dialógico; crítico e criativo, promotores do 
processo de apropriação da informação, evidencia o protagonismo como meta central 
do trabalho com a informação, assim como a mediação da informação e suas 
dimensões como fundamentos que sustentam a efetividade deste fazer humano no que 
tange a sua responsabilidade social (GOMES, 2019, p. 19). 

Marco Antônio Almeida (2014) expõe em sua fala que a mediação além de agregar 

valor ao conhecimento perpassa por processos híbridos na esfera cultural e tecnológica que 

envolve questões eloquentes ao conhecimento social e coletivo. O autor expandiu as suas 

percepções no sentido de que as conexões entre cultura e tecnologia sondam os novos conceitos 

da mediação no contexto contemporâneo, e esta aproximação possui um viés positivo porque 

os dispositivos do mundo digital e das TIC favorecem os novos meios e recursos para a 

apropriação da informação e do conhecimento, objetivo nato da mediação, embora podem se 

tornar complexas por fatores socioculturais muitas vezes excludentes, alertando dessa forma: 

“A desigualdade social não é apenas uma questão referente à partilha adequada dos recursos, 

mas de participação na determinação das oportunidades de vida tanto individuais como 

coletivas” (ALMEIDA, 2014, p. 195). 

Na vanguarda, Jonathas Luiz Carvalho Silva (2015) apresenta estudos sobre as 

perspectivas conceituais da mediação da informação com ênfase em sua interdisciplinaridade. 

Para Silva (2015) os estudos epistemológicos se multiplicam porque apesar do 

avanço da temática na CI, a mediação se configura como um conceito em formação, o que ao 

seu ver, é um ponto positivo que instiga novos questionamentos e novas ideias resultando 

também em novas aplicações a partir da identificação de novas necessidades, sejam elas 

singulares ou coletivas. O autor explica ainda que a mediação é um construto social com viés 

prático, ou seja, “A mediação a partir das relações sociais auxilia na construção da consciência 
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do indivíduo permitindo questionar certezas e reconstruir conhecimentos” (SILVA, 2019, 

p.102). 

Como autor mais citado e referência para os estudos da mediação da informação na 

CI, o Professor e Doutor, Oswaldo Francisco de Almeida Júnior (2008) direciona um novo 

olhar para a mediação da informação como núcleo epistemológico da ciência da informação. 

Identifica-se uma gama variada de pesquisas do autor supra nas mais variadas dimensões da 

mediação da informação, bem como em orientações de dissertações e teses, prefácios e 

capítulos de livros. O autor vislumbra as múltiplas linguagens que a mediação da informação 

adquire com as transformações das tecnologias da informação e da comunicação e da 

necessidade de conhecimentos mais profundos para apropriação crítica do conceito como 

núcleo epistemológico da Ciência da Informação.  

Silva e Almeida Júnior (2018) entendem que a mediação compreende um processo 

da informação que genuinamente não se inicia com a sua criação porque ao ser exteriorizada 

ela comporta elementos que carregam a compreensão interna do sujeito informacional e suas 

relações com o que já foi apropriado e segue recebendo novos significados, ou seja: “traz 

consigo as artimanhas de informações apropriadas, conscientes e não conscientes, e que 

continuam se manifestando, mesmo depois, ou melhor, a partir da apropriação” (SILVA; 

ALMEIDA JÚNIOR, 2018, p. 19).  

As percepções conceituais sobre a mediação na CI superam as alegações 

equivocadas sobre a definição da mediação como ponte transmissora da mensagem à 

informação e convergem para a mediação como um conjunto de ações em um processo que se 

configura em ação de interferência de alguém e somente por esta ação é que figura o papel do 

mediador da informação, assim como o termo mediação está presente em diversas áreas do 

conhecimento, o mediador assim se insere assumindo e dividindo com o sujeito informacional 

o protagonismo social. 

2.3.1 Leitores nas organizações 

Mediar e aproximar leitores de textos literários envolve ações de promoção à leitura 

programadas que requer a atuação do profissional da CI para formação de leitores nos mais 

variados contextos e locais. No âmbito das organizações as ações são desenvolvidas de maneira 

tímida e mediadas pelo profissional da ciência da informação, objeto que vem sendo aos poucos 

instituídos por meio de projetos de incentivo à leitura. 

A implantação de um projeto de leitura em uma organização, principalmente em uma 

unidade de informação especializada na área jurídica, pode ser considerada uma ação ousada 
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considerando que os profissionais, em sua maioria, possuem pouca disponibilidade de tempo e, 

principalmente, quando não existe o suporte de uma biblioteca. Poderia esta ser a maior barreira 

de possibilidade que a princípio, seria motivo para se recuar. 

Empreender em uma experiência às cegas, mas movida por um novo olhar da 

mediação da leitura em organização, geralmente direcionado aos quesitos pré-estabelecidos da 

leitura em ambientes educacionais ou, as ações de promoção de leitura a crianças, jovens ou 

adultos que não tenham acesso à leitura é um desafio possível e inovador.  

Mediar um grupo de leitura literária é proporcionar uma interferência capaz de 

integrar o leitor em um nível de intimidade com a obra, deveras vezes com o autor, constituindo-

se de uma densa consciência crítica. Esse encontro tende a se multiplicar, por entusiasmo, 

empatia, podendo vir descortinar o poder transformador da literatura apreendida pelos próprios 

leitores no ângulo do seu observatório pessoal. 

Aproximando-se de Dantas (2019) e suas reflexões para uma mediação eficaz, 

identifica-se que o maior objetivo do mediador é contagiar o leitor dentro de um universo de 

descobertas por livros e histórias, independente da faixa etária, e nesta essência é possível 

“compartilhar emoções e saberes [...] seja qual for a condição de saúde física e psicológica 

dessas pessoas para as quais faremos mediação de leitura” (DANTAS, 2019, p. 48). 

É essencial que exista o desejo de compartilhar o amor pelos livros, seria o 

mediador um leitor, compreendendo-se que essa mediação está presente em diferentes espaços 

e exercida por diversos profissionais, familiares ou pessoas com interesses comuns na arte de 

criar leitores. 

Trabalhar com leitores em organizações aproxima o mediador de um ângulo de 

sensibilidade que coloca em evidência o leitor e a formação de novos leitores, prioridade 

imprescindível na vida, independentemente do nível escolar, porque a leitura pode favorecer a 

integração ou uma autoconstrução das pessoas interiormente ou com o seu meio social, 

impulsionando o entrelace dessas experiências dando maior sentido a sua percepção de 

realidade. 

A mediação literária em uma organização parece distante da atuação do profissional 

da CI, mas existem inúmeras possibilidades para se desenvolver projetos de incentivo à leitura 

na empresa, seja por questão de humanização, melhoria de desempenho profissional, 

capacitação e o incremento de inovação cultural.  

Uveda (2011) entende que a leitura pode contribuir para o desenvolvimento humano 

e organizacional e aumentar a capacidade de aprendizado, porque amplia a percepção crítica do 

mundo, de forma que preconiza:  
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A leitura se insere na aprendizagem organizacional e a leitura compartilhada promove 
a aprendizagem significativa em que “o aprendiz não é apenas receptor, mas agente e 
produtor de conhecimentos, em contraposição à aprendizagem mecânica, na qual o 
discente recebe enorme quantidade de informações apenas memorizadas, sem lhe 
fazer sentido (UVEDA, 2011, p 77). 

Nesta linha de leitura e apropriação crítica do mundo que o cerca, Freire (1989) 

acrescenta um tom subjetivo para o ato de ler, onde a leitura envolve a complexidade cognitiva 

e apropriação da informação pelo indivíduo, dentro de um desenvolvimento sociocultural e 

histórico, configurado em sua interação com o ambiente, de forma que: 

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 (FREIRE, 1989, p. 
9) 

A leitura leva a pesquisa e ao aprofundamento do conhecimento, o que para Le 

Boterf (2003), acontece de maneira coletiva, por meio de uma rede de competências e 

habilidades cujo desempenho dependerá da capacidade para mobilizar e combinar as 

competências de seus atores.  

Na mesma visão, Bortolin e Almeida Júnior (2010), entendem que a esta rede de 

competências e de condições de acesso ao conhecimento, o papel da literatura, como elemento 

de mediação oral e acervo cultural para o grupo, é um meio reconhecido de viabilidade para 

realização de mediação oral literária em empresas públicas e privadas, além de bibliotecas 

escolares e infantis. No contexto organizacional, Bortolin e Almeida Júnior (2010) discutem a 

dimensão socializadora da literatura sob o enfoque da mediação oral literária. Os autores 

entendem que a formação de leitores pode ser motivada pelo pertencimento da cumplicidade 

do leitor-narrador e do leitor-ouvinte como parte de uma comunidade mútua e da oralidade 

inserida em vários contextos.  

A leitura é um processo de interação entre o indivíduo e o mundo que o cerca, traduz 

para a realidade novas experiências. A partir da revolução cognitiva, observou-se a inserção da 

leitura no processo de construção do conhecimento e da aprendizagem por meio da pedagogia 

sócio-histórica (SILVA; ALMEIDA JÚNIOR, 2018). Para os autores, a formação de leitores 

representa transversalmente um processo pedagógico e objeto de estudo para a Ciência da 

Informação, visto que: 

A leitura é um dos mais complexos e completos recursos sócio-históricos para a 
formação do indivíduo tanto intelectual quanto social; de modo que ele se aproprie do 
conhecimento e, ao mesmo tempo, torne-se produtor de conhecimento (SILVA; 
ALMEIDA JÚNIOR, 2018, p. 72). 
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As ideias da aprendizagem como uma experiência social, mediada pela interação 

entre linguagem e ação, foram postuladas por Vigotsky (1989) e denominadas como 

construtivismo social, as quais contribuíram para a formação do leitor em um aspecto cultural 

da aprendizagem mais amplo em suas dimensões. Sob este aspecto, Colomer (2003) explica: 

A experiência humana só pode plasmar-se através da participação nos sistemas 
simbólicos da cultura, e que a forma de nossas vidas resulta compreensível a nós 
mesmos e aos demais em virtude, unicamente, dos sistemas simbólicos de 
interpretação cultural: as modalidades de linguagem e discurso ou as formas de 
explicação lógica e narrativa (COLOMER, 2003, p. 83). 

A concepção do aspecto cultural da leitura, conforme citado por Colomer (2003), 

vem ao encontro dos seus aprofundamentos teóricos sobre o ensino da leitura e da literatura 

direcionada à formação de leitor literário. Em sua visão, os textos literários se ancoram na 

contemporaneidade a partir “da leitura como fenômeno social e pela literatura como instituição 

cultural” (COLOMER, 2003, p. 114).  

Almeida Júnior (2007) afirma que a leitura declina para o campo político, social, 

instrumental ou mesmo técnico, mas com o mesmo fim, “ler é se apropriar do acervo de 

conhecimentos e experiências da humanidade; [...] é se nutrir da tradição e da memória do 

homem; a leitura é proeminentemente prazer” (ALMEIDA JÚNIOR, 2007, p. 33). 

A leitura, a pesquisa e a aprendizagem podem contribuir para a formação do 

pensamento crítico, construção de uma cultura organizacional e com desenvolvimento das 

competências, principalmente na aprendizagem coletiva (UVEDA, 2011). Nesse contexto, 

existe a premissa de promover sempre ações de inclusão social e promoção de práticas de 

leituras nos mais variados locais.  

Visando mostrar um panorama dos projetos de leitura realizados pelas 

organizações, elencamos com base nas fontes eletrônicas alguns projetos desenvolvidos nas 

empresas e organizações (Quadro 4). 

Quadro 4 – Programas de incentivo à leitura em empresas e organizações 

Projeto 
Empresa ou 
Organização 

Cidade Ano Descrição 

Ler no Trabalho é 
Legal 

ICQL Química Rio de Janeiro 2005-2013 

Instalou-se cavaletes com 
revistas e estante, em formato 

de livro com diferentes títulos e 
estilos literários com diferentes 

temas.  
. 

A leitura estimulando 
o crescimento pessoal 

Grupo 
HABITASUL 

Porto Alegre 2011 

Os livros sobre vários assuntos 
são organizados em mesas e 

disponibilizados para 
empréstimo dos funcionários 
sob controle do bibliotecário. 
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Leitura nas Fábricas Mercedes ABC 
São Bernardo 
do Campo/SP 

2011 

Minibibliotecas nas fábricas 
com computadores transformar 
uma sala espaço cultural, além 
de realização de saraus, com 

músicas, poesias, e exibição de 
filmes. 

Programa Leitura 
para todos. 

Tribunal 
Regional do 

Trabalho da 9ª 
Região 

Curitiba 2012/Vigente 

Livros disponibilizados em 
estante próxima ao balcão de 
informações para empréstimo 

àqueles que circulam pelas 
unidades judiciárias do 

TRT/PR. O único compromisso 
com o usuário é que ao final da 
leitura, o livro seja devolvido 

ou repassado.  

Círculo do livro 
Procuradoria da 

União em 
Sergipe. 

Aracaju 2014/2017 

Os livros eram disponibilizados 
do acervo particular através de 

empréstimo provisório à 
Biblioteca para circulação dos 

livros entre os Advogados, 
Servidores, estagiários e 
terceirizados por tempo 

determinado. 

Livro Livre 

Projeto Mundial 
acolhido pelo 

Tribunal 
Regional do 

Trabalho da 11ª 
Região 

Manaus 2018 
Os livros são disponibilizados 
em uma caixa em estantes no 

Tribunal para doação. 

Meu livro, seu livro TRT 11ª Região Manaus 
2016 

/Vigente. 

Livros disponibilizados para 
incentivar a leitura de 

magistrados, servidores, 
estagiários e terceirizados. A 

ação também busca aumentar a 
frequência na Biblioteca do 

Fórum. 

Compartilhando a 
Leitura 

TRT da 6ª 
Região 

Recife 2018 

São disponibilizados diversos 
títulos em uma estante, quem 
tiver interesse em algum pode 

pegar, levar para casa e, depois, 
devolver ou trazer outro livro 

de sua escolha. 

A Coruja vai aos 
Bairros 

Tribunal 
Regional do 

Trabalho da 8ª 
Região 

Belém 2019 

Os livros ficam expostos no hall 
do Edifício Sede Fórum 

Trabalhista de Belém em cinco 
“Armários-coruja” doados por 

voluntários, padrinhos, 
afilhados e pelo público em 

geral.  
Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2019). 

O quadro acima sinaliza que existem ações voltadas para o incentivo à leitura em 

organizações sendo este um ponto positivo da atuação do profissional da CI, contudo, existem 

dois fatores a serem analisados mais profundamente: existe mediação da leitura literária ou 

apenas a disseminação? Como estariam sendo assistidos estes programas de incentivo à leitura? 

   (Continuação do quadro 4).
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Analisando os projetos supra elencados identificou-se que nos projetos implantados 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pela Procuradoria da União em Sergipe existe ou foi 

acompanhado pela presença do profissional Bibliotecário atuando como mediador. Identificar 

esse tipo de projeto sendo desenvolvido em unidades de informação não convencionais reporta 

para uma nova tendência em remodelar o campo de atuação dos profissionais para aspectos 

mais sociais e envolvidos em mudanças da cultura da organização. Castro Filho (2016) evoca 

como ponto importante a mudança do perfil profissional do bibliotecário para as 

transformações, não somente tecnológicas, mas dos movimentos sociais, políticos e culturais e 

são estas mudanças que abrem as portas além das unidades de informação convencionais e 

dinamizam o campo de atuação da CI.  

Verificou-se ainda na análise do quadro 4 (p. 47) que quanto ao projeto implantado 

na fábrica e montadora automobilística da Mercedes ABC e ICQL Química não houve 

mediação do profissional bibliotecário. Os funcionários da empresa foram treinados pelas 

prefeituras parceiras e tornaram-se agentes de leitura para cuidar do ponto e dar orientação e 

atendimento aos leitores. A atuação do profissional da informação, nesse caso, foi por meio da 

capacitação. 

Com relação a ICQL Química, o projeto ficou sob a responsabilidade da gerente de 

comunicação e responsabilidade social, com a capacitação onde a prática da leitura foi tida 

como fator fundamental para o conhecimento humano, a responsável explica sobre o objetivo 

do projeto:  

Compreendendo a leitura como fator fundamental para o conhecimento do mundo, 
para o acesso à informação, para a formação de opinião, para o aperfeiçoamento da 
comunicação falada e escrita, para o desenvolvimento da capacidade de expressão, do 
exercício da imaginação, da criatividade, e, sobretudo, do desenvolvimento individual 
e coletivo, o setor de comunicação trouxe uma nova proposta: o “Clube da Leitura” 
(ANDRADE, 2014, p. 3). 

Segundo Andrade (2014) o resultado do programa de incentivo foi surpreendente 

porque aumentou o nível de leitura em 200% nos participantes do programa, além de elevar o 

nível de escolaridade dos empregados, que voltaram a estudar e, principalmente, da diminuição 

da dificuldade no trabalho que foi de 45% na leitura oral e 43 % na leitura escrita. Por meio 

desses embasamentos sobre a possibilidade da leitura literária nas organizações percebe-se que 

o hábito da leitura literária necessita de incentivo e faz parte do fazer do profissional da CI, pois 

está associado à aprendizagem na organização, porquanto precisa de incentivo fora dos 

ambientes escolares. 
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Praticar a leitura em contexto organizacional pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas habilidades, inclusive linguísticas, a partir do compartilhamento dos 

seus diferentes contextos sob o domínio de uma modalidade da linguagem verbal, por meio da 

qual o “imenso e variado mundo das letras e da escrita passa a fazer parte de nosso mundo” 

(FREIRE, 1996, p. 28).  

Os diálogos discursivos da aprendizagem, não estão isentos das novas 

reconfigurações do cenário digital, segundo Couto, Oliveira e Anjos (2011) estamos diante de 

uma outra cultura, a qual exige diferentes habilidades além do letramento: a interação.  

Segundo Gerbasi e Silva (2017), o compartilhamento envolve dimensões que 

relacionam o comportamento humano ao contexto social no qual se encontra inserido. 

Reconhecem ainda que o compartilhamento no âmbito organizacional pode ser influenciado 

por um conjunto de aspectos que envolvem “o contexto da organização, os sujeitos que estão 

interagindo e os recursos utilizados para esse fim” (GERBASI; SILVA, 2017, p. 168).  

Com base nas indagações de Gerbasi e Silva (2017), a leitura pode ser 

compartilhada e investida como processo de aprendizagem e socialização do conhecimento, 

além de promover as habilidades linguísticas dos leitores através de implantação de projeto de 

círculo de leitura literária. Estes projetos fomentam uma comunicação mais efetiva entre os 

sujeitos e promove o compartilhamento de informações e a socialização do conhecimento tácito 

adquiridas na troca de conhecimento (GERBASI; SILVA, 2017; UVEDA, 2011).  

Desta maneira, Mendes (2008) levanta a bandeira da leitura proficiente, que tem 

por objetivo a construção do saber: 

Incluir, no mundo da leitura, o leitor que supera qualquer obstáculo para chegar ao 
livro, não deve seduzir os estudiosos e literatos. A proficiência tem por base a 
utilidade, a vantagem e o aproveitamento (profícuo = lucrativo). É imprescindível 
compreender a função de um texto para atribuir ao literário não o status de 
manifestação privilegiada, apesar de não lucrativa, mas considerá-lo capaz de fazer o 
leitor mirar-se e refletir sobre o seu papel, enquanto cidadão do mundo, na construção 
de sua história e da história da humanidade. (MENDES, 2008, p. 22) 

A prerrogativa dos autores pode direcionar o ato de ler como processo de 

socialização do conhecimento, indo além do próprio conhecimento. A leitura literária influencia 

na aquisição do hábito da leitura como fonte de conhecimentos para a compreensão e 

transformação da realidade, atribuindo à organização nova cultura de leitores literários e 

propícios a inovação. 

Recuperar o hábito de leitura, promover e incentivar leitores por meio da literatura 

pode gerar o aumento de interesse e ainda mais, pode ser um hábito associado às mídias digitais 

que pode ser acessada fora do horário funcional, ou em seus intervalos, aproximando e criando 
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laços de pertencimento para a comunidade leitora, de forma interpretativa e interativa. Entende-

se desta forma, o incentivo à leitura como possibilidade de socialização do conhecimento nas 

organizações. 
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3 REDES DE COMPARTILHAMENTO DE LEITURA 

Antes que se discorra sobre as redes de compartilhamento de leitura, reproduzimos 

na fala de Dantas (2019, p. 48) que “onde quer que esteja o mediador, cabe a ele lembrar que 

na essência da mediação reside, sobretudo, o desejo de compartilhar”, e este compartilhamento 

inclui saberes que através da leitura literária podem alcançar pessoas das mais variadas idades 

e inseridas em diferentes contextos sociais. Nessa heterogeneidade de pessoas repousa a 

subjetividade do poder transformador da leitura.  

A leitura literária costuma ser contagiante, provoca uma necessidade pessoal e 

voluntária de querer compartilhar a impressão e o entusiasmo da obra lida com fins de 

identificar a impressão causada no próximo leitor. Esta curiosidade costuma formar leitor e, ao 

mesmo tempo, fazer desse leitor um mediador.  

A magia da leitura está em se impregnar do insight que o conteúdo literário oferece, 

seja por identificação, por empatia, por admiração dos personagens, enredos e contextos que 

aproximam o leitor a uma aventura que costuma criar certos laços de intimidade com os seus 

personagens, que muitas vezes transpõem as páginas do livro e inspiram filmes, séries, quiçá 

nomeiam até personagens da vida real em homenagem a grande empatia adquirida com a 

história lida.  

Somado a esses laços entre o leitor e a obra, identifica-se a leitura como uma arte 

com estreitos laços de construção de significados, em termos literários, esses laços se estreitam 

para uma narrativa ficcional, ou seja, de maneira geral, a ato de ler e ler literariamente se 

diferenciam conforme destaca Silva (2021, s.n.) “Talvez uma das diferenças mais fáceis de 

observar é que na leitura, de modo geral, buscamos um significado, enquanto a leitura literária 

é sempre plurissignificativa”. 

Ao abordar-se de uma maneira mais geral questões de cultura leitora o foco volta-

se principalmente para as práticas de leitura e formação de leitores literários em escolas através 

de promoções de ações de incentivo à leitura mediadas pelos professores e/ou bibliotecários. 

Mas, ao transpor os espaços escolares, a leitura como prática social percorre os mais variados 

espaços perpassando inclusive pelo ambiente de trabalho das pessoas.  

O hábito da leitura algumas vezes costuma ficar latente em função das prioridades 

e os compromissos da vida funcional, contudo, o encontro do livro com o seu leitor, evidenciado 

pelos mediadores ou agentes de leitura pode contagiar e transverter o sedentarismo levando o 

leitor a uma posição intelectual de leitor ativo. 
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Aproximar a leitura e intercruzar suas diferentes linguagens e suportes é uma 

realidade que trouxe para a sociedade atual a convivência com a principal essência literária: o 

encontro das velhas com as novas linguagens revestidas de novos suportes. Novas dimensões 

de tempo e de espaço indicam que essas organizações não estão isentas das novas 

reconfigurações do cenário digital. São as novas configurações da comunicação e suas novas 

assimetrias, configurando as formas de trabalho, onde, “os espaços físicos estão se 

transformando em espaços digitais ou virtuais – aqueles denominados de ‘sem paredes’ e 

mediados pelas tecnologias de informação e comunicação” (BELLUZZO, 2011, p. 59). 

Pode-se atribuir nesse rol os livros materializados em suportes físicos com os e-

books comercializados ou disponibilizados em rede através de obras nacionais e estrangeiras 

em domínio público, as bibliotecas físicas e virtuais com suas coleções literárias, os sebos 

literários físicos e virtuais, sites direcionados a leitura literária e comunidades de leitura que se 

fortalecem em um elo social em diferentes espaços. Cosson (2008) reconhece o atual cenário 

como um oásis literário e os leitores são denominados por Lajolo (2018, p. 150) como “seres 

de linguagem”. 

O compartilhamento da leitura literária por meio dessa grande aventura de 

descobertas e de novos significados de mundo pode ser apesentada sob diferentes pontos de 

conexão que unem leitores com interesses afins. Considera-se que existem leitores e mediadores 

ocupando os mais variados espaços, os quais, compõem as redes sociais de leitura literária que 

podem ser desenvolvidas por leitores anônimos que se multiplicam em espaços físicos ou 

virtuais, ambientes privados, espaços públicos, nas ruas, metrô, táxi, nos lares, nas empresas e 

nas redes digitais.  

Esta conexão de leitores e mediadores inseridos em um novo contexto de ambiência 

da informação em redes sociais de leitura possibilita e provoca um cenário propício para 

estratégias de inovação na mediação da leitura. Entende-se como uma nova visão que 

compartilha não somente obras literárias, mas, amplia as possibilidades de desenvolvimento de 

mediação da leitura em diferentes comunidades de leitores incluindo os ambientes complexos 

das organizações. 

Torna-se importante compreender que as organizações são complexas porque 

envolvem questões políticas, sociais, econômicas e interpessoais das pessoas que a integram, e 

construir uma comunidade leitora voltada para esses atores sociais se torna essencialmente 

importante. Para Valentim (2008, p. 11) as organizações complexas no contexto da Sociedade 

da Informação podem ser compreendidas como núcleo da sociedade porque “ela congrega 

pessoas”. 
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No rol afirmativo supra, conforme desenvolvimento do corpus desta pesquisa, o 

compartilhamento da leitura em uma rede social direcionada aos servidores da PU/SE 

congregou também os atores sociais daquela organização despertando uma visão de construção 

e reconstrução de laços identitários fortalecidos pela leitura. Este tipo de pesquisa tende a 

quebrar paradigmas de comunicação estabelecidos por uma cultura hierárquica separatista entre 

as diferentes funções administrativas e a carreira da Advocacia Pública.  

Convém destacar que são os grupos de leitores e mediadores que constroem entre 

as suas diferentes percepções um panorama social de encontros e descobertas com a leitura 

literária que se multiplicam e convergem em redes de compartilhamento de leitura. Para melhor 

caracterizar uma comunidade leitora, apresenta-se a definição de Cosson (2018) que está 

embasada pelas práticas de leitura em um contexto de interação social concretizada em gestos, 

espaços e hábitos: 

Uma comunidade leitora é definida pelos leitores enquanto indivíduos que, reunidos 
em um conjunto, interagem entre si e se identificam em seus interesses e objetivos em 
torno da leitura, assim como por um repertório que permite a esses indivíduos 
compartilharem objetos, tradições culturais, regras e modos de ler” (COSSON, 2018, 
p. 138). 

Conforme abordagem supracitada, Cosson (2018) deixa evidente que o texto possui 

uma característica individual, mas a leitura é um ato socialmente reconhecido porque o leitor é 

uma pessoa inserida em um contexto social e interpretativo, portanto, integrante de uma 

comunidade leitora, mesmo que inconscientemente.  

Essa prerrogativa possibilita a interação desses leitores que, somado aos mais 

variados suportes é possível promover o encontro entre o leitor e o texto, por isso, tantos leitores 

integram e dividem suas experiências cognitivas e sociais de leitura em redes de 

compartilhamento de leitura, círculos de leitura, clubes de leitura ou clubes do livro 

Geralmente, esses leitores desenvolvem identificação com determinadas obras ou 

autores, isso porque os leitores tendem a desenvolver no compartilhamento em rede uma 

interpretação coletiva da obra, de forma que estes leitores são formados a partir de escolhas 

próprias “sempre a partir do gosto e da necessidade de compartilhamento [...] porque não se 

formam leitores solitários e sim comunidades de leitores” (MENDES, 2008, p. 55). 

Nessa concepção, para Gerbasi e Silva (2017) reconhecem nas redes de 

compartilhamento formas de estruturar e unir diferentes pessoas que compartilham valores e 

objetivos, mais profundamente, são comunidades eficazes em criarem laços de mobilização do 

conhecimento de forma coletiva. Essa coletividade se fortalece na diversidade de textos 

literários, integrando maior significado, e refletindo no processo interativo, a partir de 
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elementos que devem estar em permanente diálogo, conforme elenca Mendes (2008, p. 52): 

“leitor e autor, repertórios e conhecimento linguístico, leitor e outros leitores. No momento em 

que esses elementos interagem, um modifica o outro e modifica-se”.  

No contexto de grupos e comunidades leitoras em ambientes digitais observa-se 

uma maior liberdade literária por parte dos seus participantes, essa liberdade, livre das rédeas 

da indústria cultural, os reveste de autonomia e protagonismo possibilitando sua atuação como 

leitor partícipe, ativo e colaborativo das escolhas e ações daquele ambiente, ou seja, os 

participantes das comunidades leitoras movimentam ações de mediação, podendo-se sugerir, 

sem exagerar na afirmativa, de que acontece um movimento da mediação voluntária e 

involuntária das mídias sociais favorecida por um ambiente literário, interativo e dialógico. 

Este fato acontece porque os leitores, desprovidos de vínculos institucionais ou 

pessoais encontraram nos blogs, redes sociais, sites de compartilhamento de vídeos um espaço 

de resistência para a literatura, fugindo dos entraves socioeconômicos, esses leitores se propõem 

em quebrar as regras de reuniões de leitores pomposas com divisões intelectuais promovidas 

pelos diferentes níveis intelectuais dos leitores. Os leitores que estão compondo uma rede de 

compartilhamento de leitura buscam miscigenar diálogos, gostos literários e o prazer de poder 

compartilhar um bom livro. 

Não se busca compartilhar em uma rede de leitura literária o melhor ou o pior livro, 

são as percepções que instigam a rede, são os diálogos e sugestões que trazem o retorno em que 

a obra cresce em significados, visto que, “as práticas de leitura são construídas sob um viés 

cultural, social e histórico, reproduzindo ideologias e valores de um determinado grupo social” 

(MESSIAS, 2019, p. 13). 

Considerando-se que nesta pesquisa o ambiente virtual em que foram desenvolvidas 

as ações de mediação foi o Facebook, na próxima subseção serão discorridas as principais 

reflexões sobre as redes sociais como ambiente de socialização para posteriormente entender 

melhor as considerações sobre as práticas de mediação literária desenvolvida neste ambiente 

literário virtual. 

3.1 Redes sociais como ambiente de socialização 

Ao se estruturar um projeto de rede de compartilhamento de leitura literária é 

necessário entender que o ambiente virtual deve possibilitar, inicialmente, condições para o 

mediador. No prisma de Bortolin e Santos Neto (2020) as mídias sociais permitiram um avanço 

considerado da mediação no meio digital porque provocaram um movimento de aproximação 
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do protagonismo entre o leitor, expectador e mediador. Ao refletirem sobre essa questão, 

explicam:  

Quando a mediação é realizada com obras literárias, atua-se no espaço ficcional 
visando o desenvolvimento do imaginário pessoal ou grupal, por meio de encontros 
literários virtuais, onde o leitor ame ou odeie personagens, sinta empatia ou desprezo 
por eles, viaje compartilhando suas aventuras ou resmungando e se opondo a elas 
(BORTOLIN; SANTOS NETO, 2020, p. 506). 

Partindo-se do entendimento supra, a mediação proporciona então uma interação e 

intencionalidade de envolvimento que na rede social é composta por pessoas que formam 

grupos estabelecidos a partir de uma relação interativa de compartilhamento de informações de 

interesses em comum.  

Esses usuários são oriundos de diferentes contextos e convivem em uma realidade 

de ambientes híbridos, físicos e digitais, característica presente nos novos processos de 

interação e comunicação proporcionados pelas mídias sociais digitais. Entende-se que as 

diferentes tecnologias estão presentes e coexistem em toda extensão social, educacional e 

econômica interagindo na sociedade contemporânea. 

Autores como Bakhtin (2003), Recuero (2009) e Schlemmer (2014) têm se 

preocupado em definir a melhor expressão para identificar os usuários das redes sociais e que 

posição ocupam naquele ambiente. Bakhtin (2003) identifica o usuário de rede social como 

sujeito que se constitui a partir de uma dependência entre os pares baseada em percepções de 

sentidos provocando a partir da interação uma identidade social no ciberespaço.  

Utilizando a expressão de atores sociais, Recuero (2009, p. 25) assim os define: 

“Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do sistema, os atores 

atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços 

sociais”. Na mesma linha de pensamento, Schlemmer (2014, p. 12) defende que essas pessoas, 

ou usuários de rede, são atores sociais que ocupam uma posição dual de “construtor e receptor 

das redes”.  

Alinhavando os pensamentos dos autores supra, Ribeiro (2017) sintetiza que esta 

relação de dependência é quem mobiliza os sujeitos a buscar os sites de rede social. Para a 

autora, as diferentes expressões não se concentram em uma denominação nominal, destacando: 

“ Dessa forma percebo que tanto a expressão “ator” utilizada por Recuero quanto a expressão 

“sujeito” utilizado por Bakhtin (2003), significam que esse ser é um agente que só se constitui 

na interação social, ou seja, só existe numa relação com o outro (RIBEIRO, 2017, p. 18). 

Pode-se entender a partir destes diálogos que os sujeitos ou atores sociais que 

promovem o processo de comunicação nas redes sociais são movidos pela interação entre os 
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seus pontos comuns de interesse que reflete socialmente. Ao voltarmos a Recuero (2009, p. 30), 

a autora atribui a interação um caráter perene das conexões sociais, em suas palavras “a matéria 

prima das relações e dos laços sociais”. Voltando-se a dualidade de ação, reação e recepção 

destes atores, pode-se inserir que suas atuações em rede social comportam também um contexto 

de influências, trocas e percepções do universo social que comportam entre si. 

Sobre esse processo de interação, Amante (2014) explica que mesmo não 

acontecendo uma comunicação face a face em ambientes das mídias sociais digitais, a 

possibilidade de compartilhamento de ideias e experiências acontecem sem prejuízo porque 

esse processo de interação acontece pela socialização que independe do espaço em que os 

usuários se encontram.  

No mesmo viés da autora supra, Castells (2003, p. 109) complementa: “As redes 

online quando se estabilizam em sua prática, podem formar comunidades, comunidades 

virtuais, diferentes das físicas, mas não necessariamente menos intensas ou menos eficazes na 

criação de laços e na mobilização”. Pode-se inclusive afirmar que as plataformas digitais 

intensificam a interação, socialização e compartilhamento de informações entre as pessoas.  

Entender esse ambiente a partir dessa realidade é desafiador porque ao mesmo 

tempo que se mostra complexo, devido a diversidade de pessoas, se mostra também frágil, 

devido as comunidades virtuais serem construídas por usuários com mobilização constante. Eis 

o grande desafio em formar uma rede ou comunidade em ambiente virtual digital: manter a 

comunidade ativa.  

Não se trata somente de uma análise de redes sociais, mas, ao romper as barreiras 

geográficas das interações sociais físicas, faz-se necessário entender:  quais valores são 

construídos nos sites que estruturam as redes sociais e influenciam seus seguidores? Para 

melhor explorar essas questões é preciso adentrar em seus elementos e processos dinâmicos de 

construção de valores nesses espaços.  

Recuero (2009), explica que as conexões e suas variações promovem maior campo 

de estudo das redes sociais por meio dos rastros sociais deixados por seus atores sociais. Em 

sua argumentação, a autora entente que exista uma consciência e uma intencionalidade por parte 

dos integrantes de uma rede, onde “os atores são conscientes das impressões que desejam criar 

e dos valores e impressões que podem ser construídos nas redes sociais mediadas pelo 

computador” (RECUERO, 2009, p. 118). 

A partir dessa consciência é possível identificar maior autonomia de escolha sobre 

que tipo de informação se pretende divulgar e como elas podem influenciar ou serem 

influenciadas pelas próprias percepções entre as pessoas. A esses processos dinâmicos das redes 
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são identificados os valores a serem estabelecidos em consequência direta dos processos de 

interação entre os seus atores sociais. 

Elaborado a partir das percepções de Recuero (2009), o quadro abaixo apresenta 

alguns dos valores mais comumente relacionados aos sites de rede social e sua apropriação 

pelos atores sociais.  

Quadro 5 – Principais valores das redes para apropriação pelos atores sociais 

Valores Característica Impacto na apropriação 
Geração de capital 

social 

Visibilidade 

A visibilidade é constituída 
enquanto um valor porque 

proporciona que os nós sejam 
mais visíveis na rede. Com isso, 

um determinado nó pode 
amplificar os valores que são 

obtidos através dessas conexões, 
tais como o suporte social e as 

informações (RECUERO, 2009, 
p. 108). 

Amplificar os valores que são 
obtidos através das conexões; 

Possibilitar uma maior recepção 
de determinados tipos de 

informação que estão circulando 
na rede e de obter suporte social 

quando solicitar 

Relacional 

Reputação 

A reputação, é aqui 
compreendida como a 

percepção construída de alguém 
pelos demais atores e, portanto, 
implica três elementos: o “eu” e 

o “outro” e a relação entre 
ambos (RECUERO, 2009, p. 

109). 

A reputação é uma percepção 
qualitativa, que é relacionada a 

outros valores agregados; 
Está intrinsecamente voltada para 

as qualidades percebidas nos 
atores pelos demais membros de 

sua rede social plausível de 
gerenciamento. A reputação vai 

influenciar a visibilidade e a 
popularidade em maior grau. 

Relacional 
cognitivo 

Popularidade 

A popularidade é um valor 
relacionado à audiência, que é 
também facilitada nas redes 

sociais na Internet (RECUERO, 
2009, p. 111). 

Possui uma representatividade 
quantitativa. O aumento da 

popularidade vai fortalecer os 
laços de permanência e insistência 

das interações na rede, 
aumentando a quantidade de 

conexões. 
. 

relacional 

Autoridade 

É uma medida da efetiva 
influência de um ator com 

relação à sua rede, juntamente 
com a percepção dos demais 

atores da reputação dele. 
Autoridade, portanto, 

compreende também reputação, 
mas não se resume a ela. 

Autoridade é uma medida de 
influência, da qual se depreende 
a reputação (RECUERO, 2009, 

p. 113).. 

Consolidação de uma reputação 
relacionada a um assunto 

específico proporcionando o 
aumento da quantidade de links 

que um determinado post recebe. 
 

Relacional 
cognitivo 

Fonte: Adaptado a partir das percepções de Recuero (2009). 

Uma análise preliminar no quadro fornece uma interpretação em que os valores 

construídos nesses ambientes fundamentam as conexões sociais embora sejam mantidas pelo 

sistema de redes e pela conectividade dos grupos sociais.  
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Nas percepções de Recuero (2009), esses valores intensificam a difusão da 

informação e amplificam as vozes dos seus atores que, consequentemente, exercem a 

construção destes valores intitulados pela autora de capital social que são os laços fortes 

construídos a partir da qualidade das conexões. Nessa concepção, entende-se que o capital 

social é passível de mobilizar, promover e transferir ideias, debates e convicções sobre questões 

sociais coletivas que, de forma colaborativa, contribuem para a produção de conhecimento no 

ciberespaço. 

De acordo com a análise de Recuero (2009) a visibilidade e a audiência são valores 

diretamente relacionados as conexões existentes, de forma que, quanto maior a conexão em 

rede, mais informações circulam aumentando o fortalecimento dos laços sociais a partir da 

geração de um capital social relacional. De forma mais clara, Recuero (2009, p. 50) define o 

capital social relacional como “A soma das relações, laços, trocas que conectam os indivíduos 

de uma determinada rede”. A partir das colocações da autora pode-se aplicar a visibilidade e a 

audiência valores que contribuem para a manutenção de uma rede social. 

Com relação a autoridade e a reputação, Recuero (2009) explica que são valores 

que convergem entre si, contudo, a autoridade determina uma medida de influência muito maior 

entre o ator social e a sua rede. Quantitativamente estes valores aumentam o grau de confiança 

do grupo e o número dos seus seguidores, contudo, implicam questões subjetivas das 

percepções qualitativas que os seguidores percebem entre si. 

A autora supra explica que estas questões surgem a partir da geração de capital 

social relacional e cognitivos das informações que circulam em rede. Para melhor entender, a 

autora explica “Relacional porque é uma consequência das conexões estabelecidas pelos atores. 

Cognitivo porque está também relacionada ao tipo de informação publicada pelo ator social” 

(RECUERO, 2009, p. 111).  

Com base nos valores acima discutidos e sua apropriação pelos atores sociais pode-

se melhor compreender que o cenário de atividades digitais representa uma realidade crescente 

no contexto do social atual, processo que já se vinha se desenvolvendo por meio de sistemas 

operacionais e gerenciais nos campos institucionais e econômicos, sendo acelerado e 

potencializado em outras áreas como a educação, saúde com o distanciamento social imposto 

pela pandemia do novo coronavírus ou Covid-19 denominado cientificamente como SARS-

CoV-2. 

Nesse cenário pandêmico de escala mundial identificou-se um aumento 

considerável nas redes sociais digitais onde passaram a representar o principal ambiente de 

socialização entre as pessoas. Vislumbra-se um processo evolutivo e transformador das relações 



60 
 

sociais e fazer profissional em todas as áreas e todas estas mudanças só foram possíveis por 

meio das mídias sociais digitais.  

Ao analisar os dados, estatísticas e tendências sobre o uso digital no Brasil 

apresentado no Relatório Digital 2021 realizado pela We Are Social e Hootsuíte entre outros 

destaques, identificou-se que em janeiro de 2021 havia 150 milhões de usuários de mídia social 

no Brasil apresentando um aumento de 10 milhões de usuários em relação ao ano anterior, que 

já era alto. Quantitativamente, considerando a população brasileira estimada em 213,3 milhões 

de pessoas, existe um total de 70,3 % de usuários de mídia social. 

Ainda conforme o relatório We Are Social e Hootsuíte de 2021, dentro do percentual 

total de usuários de mídia social as seis plataformas mais usadas pelos brasileiros são 

respectivamente: YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, FB Messenger e Twiter. 

Entre as redes sociais, o Facebook foi selecionado como espaço social virtual por 

apresentar interfaces e funcionalidades propícias para o desenvolvimento desse projeto as quais 

serão detalhadas na próxima subseção. 

3.2 Do novo regime de informação para a rede social Facebook como ambiente de 

mediação da leitura  

O Facebook tem ocupado o ranking da rede social mais popular em todo o mundo 

desde a sua fundação em 2004, quando um grupo de estudantes da Universidade de Harvard a 

criaram. Os estudantes Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e o brasileiro 

Eduardo Saverin, fundaram um ambiente online para promover integração dos estudantes 

universitários incluindo o compartilhamento de imagens, textos e experiências diversas 

(RIBEIRO; AYRES, 2014). 

A experiência, restrita apenas para estudantes da Universidade Harvard, hoje é a 

rede social mais utilizada no mundo com cerca de 3 bilhões de usuários ativos mensais 

espalhados pelo mundo.  

O Facebook é um site de rede social caracterizado por funcionalidades que 

favorecem a criação de grupos com diferentes interfaces para compartilhamento de informações 

direcionadas para as mais variadas finalidades. Outro ponto importante está em sua estrutura 

funcional que permite além de ações interativas, interfaces que proporcionam movimentar 

ações síncronas e assíncronas programadas para a participação dos seus usuários.   

No atual contexto as redes sociais passaram a representar espaços possíveis de 

socialização das pessoas e passível de empreendimento cultural, econômico, educacional e de 

lazer, aberto a tantas outras possibilidades de empreendimentos para o engajamento público. 
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Em termos recentes, contabilizando desde março de 2020 quando foi declarada a 

pandemia mundial causada pela Covid-19 até meados de 2021 houve um aumento expressivo 

das pesquisas em campos interdisciplinares sobre o impacto da Covid-19. Em diferentes 

perspectivas identificou-se que o aumento das pessoas conectas na Web e a formação de grupos 

de pessoas com objetivos comuns. É o novo regime de informação em rede precipitado pela 

pandemia e expandido como nova forma de se manter conectado ao mundo e romper as 

barreiras geográficas da separação. 

Vivenciando uma evolução nos processos de mudança no regime de informação 

pode-se entender que os avanços tecnológicos já indicavam essa transformação, os sistemas 

tecnológicos de gerenciamento da informação já estavam presentes nos diversos campos de 

atuação na sociedade contemporânea, no âmbito político, institucional, educacional, econômico 

e nas esferas culturais: A Sociedade estava em Rede.  

A Sociedade em Rede mostrou que as barreiras geográficas e físicas não poderiam 

limitar o desenvolvimento e os processos de evolução na atual sociedade, desde a globalização 

o mundo passou a se comunicação interativamente e virtualmente.  

Contamos com uma nova ordem mundial que foi precipita pela pandemia da Covid-

19 e todas as transformações de trabalho remoto, comunidades virtuais, educação remota, 

educação a distância, reuniões virtuais, entre tantas soluções encontradas para sobreviver social 

e economicamente à pandemia mostrou novas possibilidades e uma nova ambiência. O mundo 

mudou para um novo ambiente virtual e real. A sociedade está sob o alvorecer deste novo 

regime de informação. 

O regime de informação tem sido amplamente abordado pelo campo da CI, ótica 

que em sua linha de frentes existem autores como Bernd Frohmann (1995), Delaia (2008), 

Maria Nélida González de Gómez (1999) e Sandra Braman (2004), que discutem a temática 

sob diferentes óticas que convergem para as ações das informações, seus atores sociais, suas 

comunidades e demais espaços de informação que compõem um espaço estabelecido por uma 

nova estrutura social, que sob a ótica de Castells (2000) pode ser caracterizada como estrutura 

social informacional. 

Uma visão realista e precisa pode ser precedida desde a década de noventa, ainda 

no desenrolar de uma evolução tecnológica que veio antecedendo as mudanças, que hoje 

vivencia-se com o processo pandêmico. Recorrendo a Gonzáles de Gómez (1999, p. 2), grande 

nome no campo de estudo do Regime da Informação na CI, pode-se entender que:  

[...] a sociedade da informação poderia ser entendida como aquela em que o regime 
de informação caracteriza e condiciona todos os outros regimes sociais, econômicos, 
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culturais, das comunidades e do estado. Nesse sentido, a centralidade da comunicação 
e da informação produziria a maior dispersão das questões políticas da informação, 
perpassada e interceptada por todas as outras políticas: as públicas e as informais, as 
tácitas e as explícitas, as diretas ou indiretas. 

Sob a sua visão, pode-se entender de forma mais precisa que concomitante com a 

sedimentação da Sociedade da Informação, das TICs, da Sociedade em Rede, no mundo 

globalizado existe uma ordem mundial muito maior que conduziu as mudanças que hoje se 

apresentam, mas já se alinhavam substituindo gradativamente os antigos sistemas de 

informação e de comunicação. A ordem mudou.  

As organizações, instituições de ensino e a economia do país de uma maneira geral 

tem aprendido a gerenciar os sistemas e suas ordens. A governança já vinha substituindo as 

novas formas de sistematizar a informação e o conhecimento.  

A esta ambiência, composta de atores que integram uma rede de dimensão 

sociocomunicacional, González de Gómez (1996. p. 63) entende que são regidos por 

dispositivos de informação que são “conjunto de produtos e serviços de informação e das ações 

de transferência da informação”. 

Mas é preciso ter uma visão mais prática de como entender o que seja um Regime 

de Informação no âmbito da CI, dessa forma, de uma maneira clássica e ao mesmo tempo atual, 

a autora supra apresenta sua concepção sobre Regime de Informação: 

Um modo de produção informacional dominante em uma formação social, conforme 
o qual serão definidos sujeitos, instituições, regras e autoridades informacionais, os 
meios e os recursos preferenciais de informação, os padrões de excelência e os 
arranjos organizacionais de seu processamento seletivo, seus dispositivos de 
preservação e distribuição. Um “Regime de Informação” constituiria, logo, um 
conjunto mais ou menos estável de redes sociocomunicacionais formais e informais 
nas quais informações poder ser geradas, organizadas e transferidas de diferentes 
destinatários ou receptores, sejam estes usuários específicos ou públicos amplos 
(GONZÁLES DE GÔMEZ, 2002, p. 34). 

Em seu conceito a autora instiga uma visão ampliada de percepção do mundo e dos 

avanços promovidos pelas TICs na sociedade, que em geral exigiu a necessidade de uma 

autonomia informacional. Esta autonomia tem sido objeto de estudo em diversas áreas, mas na 

CI tem proposto ampliar o escopo da informação como objeto de estudo também em áreas 

subjetivas que abrangem os desafios, entre elas a área da mediação e da leitura e suas 

possibilidades no regime de informação que se apresenta. 

O novo regime de informação, pandêmico e de muitos desafios, novos grupos de 

leitores e mediadores criaram grupos que vieram romper as barreiras do isolamento social e 

possibilitaram o relacionamento social entre as pessoas, independente dos objetivos, formais 

ou informais, profissionais ou pessoais. A aproximação passou a acontecer por meio de redes 
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sociais e estas possibilitam manter a comunicação entre os seus membros e a sociedade em 

geral.  

Entende-se que o avanço tecnológico já estava presente no atual contexto da 

Sociedade da Informação e do Conhecimento e as relações sociais e profissionais já aconteciam 

em grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram entre outros, contudo, não havia uma cultura das 

relações interpessoais em rede.  

Havia uma expectativa que caminhava em passos lentos sobre implantação de 

mudanças de teletrabalho, reuniões online entre outros, mas, com o avanço da pandemia do 

novo coronavírus houve uma ruptura das práticas sociais e profissionais presenciais surgindo 

uma nova tendência de cibercultura.  

Torna-se interessante apresentar em dados o impacto da pandemia com relação ao 

hábito de leitura. Iniciando pela pesquisa desenvolvida pelo Nielsen Bookscan Brasil e o 

Sindicato Nacional do Editores de Livros (SNEL), o Terceiro Painel do Varejo de Livros no 

Brasil publicado em maio de 2021 traz o indicativo de um aumento de 38,38 % de aumento de 

venda no volume de livros comercializados. Segundo explicação de Marcos de Veiga Pereira, 

diretor do SNEL, este aumento não reverte em lucro porque os valores dos livros no mercado 

de venda online são oferecidos com descontos ou promoção e as livrarias físicas estão com as 

vendas em queda. 

O Relatório de tópicos e tendências do Facebook IQ de 2021 apresenta dados 

coletados em mais de um ano de pesquisa e insights o qual aborda oito mercados em quatro 

regiões: Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Índia, México, Reino Unido e EUA. Para cada 

tópico de conversa, contaram com dados agregados, anônimos e específicos do país, de pessoas 

com 18 anos ou mais que usam o Facebook ou o Instagram, explorando como a Covid-19 está 

afetando indivíduos e comunidades.  

Focando na área de interesse dessa pesquisa, explorou-se o relatório no âmbito da 

educação e ação, onde a pandemia atravessou fronteiras, promoveu um aumento de hábito de 

leitura em quase três quartos (72%) de todos os australianos. O Facebook IQ destaca que a 

literatura trouxe um resgate para a alegria de ler e um escape ao isolamento social causado pela 

pandemia, neste sentido explica: 

A literatura oferece um escape por meio de paisagens vívidas, companhia de 
personagens fictícios e comunidades de grupos online relacionados ao tema,6 que 
estão crescendo cada vez mais à medida que as pessoas buscam locais para 
compartilhar ideias e interesses. [...] conforme os livros se tornam janelas maiores 
para o mundo, a tradição literária deixa de ser um hobby e se torna um hábito 
(FACEBOOK IQ, 2021, s.p.). 
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Com relação aos dados relacionados ao Brasil, o impacto das transformações e 

tendências apresentaram as novas práticas adotadas a partir da interrupção do ensino presencial 

e foram além dos livros didáticos para as plataformas online.  

Conforme o Facebook IQ (2021) os professores estão recorrendo a recursos que vão 

além dos livros didáticos para encontrar novas maneiras de conseguir a concentração total dos 

alunos no ensino a distância, as quais correspondem aos seguintes recursos:  

Livros eletrônicos, streaming de vídeos, salas de bate-papo e outros recursos 
multimídia estão contribuindo com o ensino a distância, e alguns educadores estão até 
criando podcasts para as sessões de perguntas e respostas de suas aulas (FACEBOOK 
IQ, 2021, s. p.).  

O Facebook como rede social tem sido um recurso para realização de ações de 

mediação de leitura literária devido ao acesso aberto de fortalecimento de laços sociais na web 

e intensificado pelo processo comunicacional dos seus recursos.  

Em termos de cadastro no Facebook os critérios são simples sendo necessário que 

o usuário tenha uma conta de e-mail e pelo menos 13 anos de idade completos. Após preencher 

o formulário com seu nome, sobrenome, e-mail, confirmação de e-mail, senha, data de 

nascimento e gênero confirma o cadastramento. O cadastro de um grupo também segue os 

mesmos critérios, sendo o administrador do grupo já cadastrado com página pessoal e 

responsável pela gestão de conteúdo. 

Importante na criação de um grupo de Facebook estar atendo aos critérios de 

privacidade, opções que estão disponibilizadas como: grupo será "Aberto" (qualquer um pode 

ver todas as informações do grupo), "Fechado" (qualquer um pode ver o grupo e seus membros, 

mas somente os membros veem os posts) ou "Secreto" (Apenas os membros do grupo podem 

ver suas informações). Lembrando que esses critérios podem influenciar na confiança dos 

membros do grupo. 

Quanto aos seus recursos dessa rede social deve-se inicialmente formar a rede de 

amigos por meio de convites para integrar sua rede pessoal ou grupo, podendo adicionar fotos 

ou vídeos, enquetes, abrir discussões, agendar eventos, adicionar arquivos, criara álbuns, 

comunicação síncrona (chat), criar álbum de fotos, criar documento, realizar eventos, 

compartilhar conteúdo, criar stories, enviar mensagens (FACEBOOK, 2021).  

Mediar um grupo de leitura em rede social não consiste em somente disseminar 

livros, mas oferecer um espaço de debates, compartilhamento de ideias, experiências, 

sugestões, entre outras ações permitindo que aconteça a interação social e o espaço propício 

para ações de mediação. O mais importante é promover o incentivo contínuo para a leitura. 
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É possível criar grupos para qualquer finalidade, mas em termos de um grupo 

específico é necessário atender critérios que permitam maior segurança e qualidade da 

informação para os seus integrantes. Outro ponto fundamental no gerenciamento de um grupo 

é o desenvolvimento de estratégias de comunicação porque fortalece a interação entre os seus 

membros e fornecem indicativos de resultados valorativos. 

Moreira e Januário (2014) conferem uma tendência atual de aprendizagem em rede 

e de reconfiguração dos processos educativos. Em suas alegações enfatizam a 

representatividade do Facebook para as ações colaborativas de aprendizagem e criatividade que 

podem ser desenvolvidas a partir da comunicação e o compartilhamento de informação e 

conhecimento coletivo.  

Neste sentido, os autores acima citados apontam esta representatividade como um 

recurso profissional gerado a partir das comunidades virtuais, as quais já consolidadas de forma 

que: “Representam ambientes intelectuais, culturais, sociais e psicológicos que facilitam e 

sustentam a aprendizagem, enquanto promovem a interação, a colaboração e o desenvolvimento 

de um sentimento de pertença dos seus membros” (MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 74). 

Baseado nos pontos discutidos entende-se que seja possível desenvolver a mediação 

no ambiente de rede social provocando ações que instiguem a comunidade leitora por meio de 

processos de interferência para que as obras sejam lidas, indicadas, discutidas e refletidas, e que 

estas indicações procedam da interação entre os mediadores e os próprios leitores, indivíduos 

com o protagonismo e consciência crítica das suas leituras e, o mais importante: que as 

indicações criem espaços dialógicos na rede e reflexões apropriadas pelo grupo. 

3.3 Rede Orquídea: o princípio 

Esta subseção foi desenvolvida a partir das percepções desta pesquisadora, 

descrevendo como nasceu a Rede Orquídea. Na seção da intervenção dentro do plano de ação 

foram descritas a sua estruturação no campo da pesquisa. 

Trata-se de uma rede de compartilhamento de leitura literária, objeto de pesquisa 

do Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) intitulado 

“FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 

LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO”, desenvolvida pela pesquisadora 

Cleide Aparecida Freires Belchior, sob a orientação da Profa. Dra. Valéria Bari. 

O grupo de compartilhamento intitulado Rede Orquídea foi criado em 15 de 

setembro de 2020, com o objetivo de incentivar a formação de leitores literários na Procuradoria 
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da União em Sergipe (PU/SE). Foi idealizada em um ambiente virtual de rede social, antes da 

pandemia da Covid-19, quando não se imaginava que o mundo estaria entrando em isolamento 

social. 

A Rede Orquídea foi fruto de observação empírica direcionada em dois diferentes 

eixos: sob a percepção acadêmica da proponente, como profissional da educação graduada em 

letras pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), e pela experiência profissional de mais de 

dez anos como auxiliar de biblioteca na Biblioteca João Ribeiro, da Escola Agrotécnica Federal 

de São Cristóvão (EAFSC), atual Campus São Cristóvão do Instituto Federal de Sergipe (IFS). 

Essas duas percepções sempre estiveram direcionadas as áreas de interesse da 

literatura, leitura e leitor, assim foi sendo construída a essência das observações que passaram 

a acompanhar também a sua evolução profissional na PU/SE. Sob esse ângulo, houve um 

confronto interno que, em sentido figurado, seria um embate entre a educação, a 

biblioteconomia e a área jurídica. A biblioteconomia possui relações próximas com a área 

jurídica, mas, ao tentar inserir a educação na concepção do objeto literatura e a área jurídica, as 

curvas ficaram íngremes. Não havia cultura de socialização, mas havia iniciativas. 

Em termos de ações culturais, o ambiente jurídico possui uma cultura cristalizada 

voltada aos seus resultados da atividade fim, de relações hierárquicas rígidas, rica em cultura 

informacional, mas, carente de uma cultura comunicacional e de ações de socialização. Este 

silêncio foi rompido muitas vezes por ações promovidas pela biblioteca, quando ainda havia 

espaço físico, antes que as paredes se fundissem nos campos virtuais. Não existiam as paredes, 

mas havia tentativas. 

Não conseguiria definir se era uma teimosia ou uma resistência, mas a 

Biblioteconomia esteve presente em todas as tentativas, algumas com êxitos, outras nem tanto, 

de promoção de ações voltadas para questões sociais. Esta cultura foi e está se modificando 

passo a passo, tentativa a tentativa, antes mesmo que as orquídeas viessem perfumar o ambiente. 

Por isso, em sua essência, a Rede Orquídea nasceu a partir das histórias que se cruzam entre 

uma árvore, a mangueira e as orquídeas, as quais serviram de cenário em que as ações culturais 

foram atraídas para um único espaço disponível na organização, em uma área aberta: a 

mangueira dos fundos. Não havia espaço, mas a mangueira proporcionou o acolhimento. 

A mangueira compõe o cenário daquela organização há pelo menos trinta anos. Já 

não tão jovem, costuma sombrear o ambiente e atrair seus servidores para um descanso, um 

bate papo descontraído regado a café, uma conversa mais pessoal, um desabafo, debates e 

conflitos, eventos ou encontros. Silenciosamente, a frase “vamos para a mangueira” passou a 

vigorar na socialização da PU/SE.  
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A mangueira é também símbolo de resistência. A árvore frondosa foi preservada 

quando se realizou a reforma e construção da sede da PU/SE em 2001, no espaço da antiga 

casa, após a reintegração de posse da União e, antes mesmo que todos os seus integrantes 

assumissem seus postos na organização, ela os recebeu virando o marco da sua inauguração e 

das futuras ações culturais promovidas.  

Não houve um planejamento arquitetônico ou urbanístico: ela simplesmente 

recebeu seus novos integrantes como uma anfitriã faz quando assim precisa. Aquele espaço, já 

existente, era um começo, mas ainda não havia orquídeas. 

Figura 2 – Foto da inauguração da PU/SE em 20021. 

 

Fonte: Arquivo do Gabinete da PU/SE (2021). 

A figura 2 apresenta uma foto que foi reproduzida na inauguração da sede da PU/SE 

em agosto de 2001, quando o Ministro Gilmar Mendes era o Advogado-Geral da União e 

participou da solenidade de inauguração que aconteceu embaixo da mangueira. A foto ganhou 

importância como marco cultural e histórico, e foi além, apresentou e representou o quadro 

feminino de Advogadas da União e sua representatividade como pioneiras da PU/SE. 

                                                           
1 A publicação da fotografia (figura 2) teve a anuência do setor do Gabinete/PU/SE, que tem a custódia do acervo. 
imagético de memória da AGU-PU/SE.   
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Posteriormente foram muitas negociações e tentativas para romper as formalizações 

hierárquicas de distanciamento entre os Advogados da União, servidores administrativos e os 

terceirizados de apoio, porém, mesmo parecendo impossível, havia o espaço, os integrantes e a 

insistência. Vieram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto saraus culturais, com a 

participação massiva dos integrantes da organização. Também foram realizados o primeiro São 

João, de tantos outros que viriam, com quebra-pote e com quadrilha junina; celebrações 

religiosas; confraternizações natalinas; reuniões estratégicas; premiações, entre tantos outros 

eventos. A cultura foi modificada e a mangueira estava ocupando o seu espaço, imponente e 

acolhedora. 

A figura 3 mostra um festejo junino realizado embaixo da mangueira na PU/SE, 

caracterizando uma tradição popular muito importante na região nordeste e com notoriedade 

nacional. Esse tipo de evento foi a primeira manifestação cultural reivindicada pelos servidores 

e, consequentemente, instituída pela organização. Acredita-se que o forte traço cultural desta 

tradição popular contribuiu para o fato. A mangueira estava lá e a mudança rompeu as barreiras 

hierárquicas. 

Figura 3 – Festejo junino realizado no ano de 20142 

Fonte: Arquivo do Gabinete da PU/SE (2021). 

                                                           
2 A publicação da fotografia (figura 3) teve a anuência do setor do Gabinete/PU/SE, que tem a custódia do 
acervo imagético de memória da AGU-PU/SE.   
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Posteriormente, não se marcou o ano exato, mas aconteceu em alguma data que não 

excedeu os últimos cinco anos: as orquídeas chegaram na organização pelas mãos de uma 

Advogada da União, Adelaide Elisabeth Cardoso Carvalho de França, motivada pelo seu 

interesse em desenvolvimento sustentável e sua paixão por flores. Foi o começo de uma nova 

consciência na organização que contagiou a outros servidores em cultivar plantas e ornamentar 

o ambiente interno e suas mesas de trabalho com flores naturais. 

A motivação foi ainda mais forte, talvez uma mudança na cultura organizacional 

estivesse por vir, acrescentando-se ainda a mangueira uma nova realidade e função: hospedeira 

de orquídeas. A mangueira, em sua humildade e função de produzir frutos e sombra se tornou 

mais bela e visível.  

Essa relação ecológica trouxe para a mangueira um novo olhar, uma parada para 

contemplar um visual colorido e de beleza ímpar. Se a observação fosse objetivamente simples 

poderíamos dizer que seria apenas um adorno, mas, foi muito mais, aproximou os amantes das 

flores e das plantas, incentivou os servidores a trazerem para a organização suas plantas que 

passaram a compor um cenário integrado às salas da repartição. E a mangueira contribuiu para 

uma nova mudança, que caminha em passos mais lentos, mas marcantes: uma nova consciência 

ecológica.  

Figura 4 – Orquídea em epifitismo com a mangueira na PU/SE 

Fonte: Acervo pessoal de Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 
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As orquídeas são espécies vegetais epífitas, ou seja, que utilizam o tronco de árvores 

como suporte, mas, não existe uma relação biológica de dependência, não se utilizam de 

nenhum nutriente, são vegetais que possuem autonomia de produção dos seus próprios 

nutrientes, mas, coabitam em uma relação de inquilinato nos troncos das árvores.  

Sob esse ângulo, as orquídeas passaram a ter um significado mais profundo para o 

projeto de mestrado tanto pela sua representatividade de beleza e resistência, quanto, 

principalmente por ser uma inquilina de uma árvore símbolo de tantas transformações, vindo 

somar e atribuir novos significados àquele ambiente.  

Reconhece-se que são dois símbolos de resistência, a mangueira enraizada e presa 

a uma organização, rica de significados culturais, e a orquídea, adaptada a um novo ambiente, 

utilizando o tronco da mangueira como um novo suporte para sobreviver. Ambas as partícipes 

dos processos culturais da organização. 

Arraigada por esse itinerário de evolução cultural, integrante ativa de cada passo, a 

Rede Orquídea saiu do imaginário lúdico para resistir a ausência de uma cultura leitora naquela 

organização. 

Figura 5 – Pesquisadora da Rede Orquídea em sintonia com a orquídea que intitulou seu projeto 

Fonte: Acervo pessoal de Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 
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As orquídeas foram a fonte de inspiração para nomear a rede de compartilhamento 

de leitura, não por sua fragilidade ou beleza, nem somente por sua relação com a mangueira, 

tão vocacionada nessa pesquisa, mas por sua condição de conseguir se desenvolver e utilizar 

como suporte tão importe árvore migrando do seu ambiente natural para um novo espaço de 

vida. Voltemos à resistência. 

Assim como a mangueira, que resistiu ao corte na reforma da PU/SE, como a 

orquídea que sobreviveu as intempéries naturais da sua ordem biológica e se adaptou no tronco 

da mangueira, a Rede Orquídea trouxe em sua essência a literatura, aquela que resistiu a 

desolação de uma pandemia e do distanciamento social, assunto que ainda será muito explorado 

nas próximas subseções, adaptando-se a um novo ambiente digital: o Facebook.  

Fora de um ambiente físico e acolhida por uma rede social digital, a Rede Orquídea 

promoveu o compartilhamento da leitura literária trazendo aos seus membros, leitores 

potenciais, novas possibilidades de convívio e de Socialização do Conhecimento. Assim foi 

implementada a rede colaborativa de leitura literária no Facebook, rede de tantos tentáculos, 

em que as mais valiosas palavras foram leitores e leitura: nossa maior resistência! 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia consiste em um dos principais passos para a execução da pesquisa 

e nela os percursos são planejados e pré-estabelecidos, concorrendo para responder as questões 

de pesquisa e efetivação dos seus objetivos. 

O critério científico possui características específicas que se desenvolvem em uma 

trama que perpassa pela problemática da temática, aprofundando uma investigação em seu 

campo teórico e remetendo-o para o seu campo de observação científica, de forma que possa 

solucionar problemas ou mesmo instigar novas pesquisas a partir de novos problemas 

identificados (GIL, 2008).  

O tratamento dado a metodologia no corpus dessa pesquisa foi ativo, móvel e 

susceptível a mudanças, considerando que, no campo das Ciências Sociais e Aplicadas (CSA) 

existe um maior grau de subjetividade. Para esta questão, Minayo (2001) entende que o alto 

grau de subjetividade possibilita quebrar as regras rígidas metodológicas de forma segura desde 

que se possa nivelar a subjetividade entre o critério de realidade e a busca da objetivação. 

Da mesma forma, González de Gómez (2000) direciona as suas concepções sobre 

a metodologia de pesquisa, no campo da CI, direcionada a busca por novos conhecimentos. 

Pelo seu aprofundamento seria, de uma maneira figurada, produzir em campos férteis novos 

conhecimentos, e que a autora esclarece: 

A Ciência da Informação recebe das Ciências Sociais seu traço identificador, que 
serve de princípio articulador dessas diversidades, e que corresponde ao que nos 
estudos metodológicos se denomina como a “dupla hermenêutica”. Seja qual for a 
construção do objeto da Ciência da Informação, ele deve dar conta do que as diferentes 
disciplinas, atividades e atores sociais constroem, significam e reconhecem como 
informação, numa época em que essa noção ocupa um lugar preferencial em todas as 
atividades sociais, dado que compõe tanto a definição contemporânea da riqueza 
quanto na formulação das evidências culturais (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 
2000, p. 6). 

Valentim (2005) destaca que ao se aprofundar no campo da metodologia na área da 

CI é preciso buscar exaustivamente a compreensão do objeto de pesquisa sob uma abordagem 

pluralista de métodos. Corroborando com a autora supra, Bufrem (2012) explica que assim 

como a CI pode ser considerada uma ciência ainda jovem, em comparação com outros campos 

de pesquisa, os seus métodos ainda estão em construção e, muitas vezes, passam por desafios 

em identificar ou utilizar o método indicado para a resolução dos problemas.  

Em sua colocação, Bufrem (2012) explica que o domínio científico interdisciplinar 

favorece os diálogos entre os campos do saber. Porém, os desafios aumentam, face aos 

domínios científicos que se entrecruzam e os limites a se explorar nas pesquisas:  
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Com efeito, é de se considerar que, ao tomar de empréstimo autores e obras de outros 
domínios em prejuízo de suas raízes, a CI sofre o risco não somente de se distanciar 
de seus problemas e de suas raízes, mas de ampliar as dificuldades para desenvolver 
suas próprias metodologias, tratando superficialmente seus objetos de estudo 
(BUFREM, 2012, p. 6) 

É necessário absorver a essência que existe em uma investigação científica, e não 

se poderia deixar de voltar a citar Minayo (2001, p. 25), que esclarece de maneira completa o 

ciclo da pesquisa: “diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a pesquisa 

é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se realiza fundamentalmente por 

uma linguagem profunda em conceitos, [...] que se constrói com um ritmo próprio e particular”.  

Nessa seara, munindo-se dos princípios discutidos nessa sessão, a pesquisa será 

caraterizada e delineada com base em suas principais abordagens. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Tratou-se de uma pesquisa de natureza aplicada, estudo misto, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, objetivos exploratórios e descritivos, além de procedimentos técnicos 

caracterizados: revisão bibliográfica com trabalho de campo direcionado a pesquisa de 

etnografia virtual com pesquisa-ação para realização da intervenção. Quanto ao 

desenvolvimento do tempo, trata-se de pesquisa prospectiva, pois está buscando avanços em 

relação a dinâmica presente e futura da situação vivenciada. Pode-se atribuir esse último 

elemento à questão da mudança no regime de informação, fenômeno que teve aceleração 

mundial devido ao isolamento social, determinado pela pandemia da Covid-19.  

Ressalva-se também a proposta do tema e da observação participante, com base em 

experiências pregressas em uma unidade de informação escolar, por parte da pesquisadora. Por 

ser graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe e ter atuado na área 

de Biblioteconomia, por dez anos, na antiga Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão, atual 

Campus do Instituto Federal de Sergipe (IFS), a pesquisadora possui familiaridade e interesse 

na formação de leitores e na leitura literária. 

O viés afetivo estabelecido nesse ambiente de rede propiciou a aproximação dos 

diferentes segmentos sociais de colaboradores envolvidos no cotidiano da organização, assim 

como o desenvolvimento de laços envolvendo interesse comuns. O diálogo iniciado pela 

atuação dessa rede social tem trazido pertencimento aos integrantes da PU/SE, como descrito 

nas análises e resultados prospectados.  

A caracterização da pesquisa pode ser visualizada na figura 6. 
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Figura 6 – Caracterização da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

A natureza aplicada da pesquisa concentrou-se em apresentar soluções para 

problemas práticos da sociedade em geral (MARCONI; LAKATOS, 2010) permitindo atender 

múltiplos grupos de interesses (FLEURY; WERLANG, 2017). Para Thyollent (2011) a 

pesquisa de natureza aplicada objetiva apresentar soluções para problemas e contribuir para 

equacioná-los por meio de diagnósticos em ambientes sociais, que por este fator requer um 

maior rigor ético e apresenta resultados com impactos em várias dimensões e interesses locais.  

A abordagem qualitativa da pesquisa foi uma característica da pesquisa-ação que 

envolveu de forma ativa os participantes e a pesquisadora. Esses participantes da pesquisa aqui 

identificados como sujeitos leitores, expressaram os seus significados e valores adquiridos com 

a experiência. Mas, a natureza da observação também aproximou a pesquisa a uma abordagem 

quantitativa, já que foram computados e analisados os indicadores produzidos pela participação 

dos sujeitos na rede social produzida.  
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Para melhor compreensão, Sampieri, Collado e Lucio (2013) explicam que o 

processo de pesquisa mista é fundamental, quando a pesquisa possui uma sequência de 

diferentes dados quantitativos e qualitativos que necessitam de tratamento e análise 

diferenciada. Os autores explicam que os métodos mistos possuem muitos benefícios, 

oferecendo uma maior perspectiva, solidez e rigor, com um maior aproveitamento dos dados, 

assim sintetizando:  

Os métodos mistos representam um conjunto de processos sistemáticos e críticos de 
pesquisa e implicam a coleta e a análise de dados quantitativos e qualitativos, assim 
como sua integração e discussão conjunta, para realizar inferências como produto de 
toda a informação coletada (metainferências) e conseguir um maior entendimento do 
fenômeno em estudo (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013, p. 550) 

Esta pesquisa, por se tratar de uma intervenção no contexto organizacional, 

apresentou objetivos exploratórios e descritivos. Naturalmente, o caráter exploratório da 

pesquisa despertou a anuência prévia para sua elaboração, e considerou-se entre outros fatores, 

a rede colaborativa de leitura como uma ação inédita no contexto organizacional, 

principalmente quando a biblioteca, naquela unidade social de pesquisa, teve a sua função 

voltada exclusivamente para disseminação seletiva da informação em ambiente totalmente 

virtual, sendo as unidades físicas de todos os estados centralizadas na Escola da AGU em 

Brasília.  

Iniciativas de pesquisas exploratórias instigam tanto a pesquisadora quanto os 

participantes da pesquisa. A princípio, na implantação desta pesquisa, existiu a hesitação ou 

incredibilidade, dúvida que muitas vezes persistiu para a pesquisadora em forma de pergunta: 

Como e por que desenvolver uma ação de mediação da leitura literária em uma organização?  

A motivação soou mais forte e a persistência desenhou todo o experimento social 

de criação da Rede Orquídea. Motivada por valores singulares, como o caráter inédito e o 

ambiente inovador, a consolidação da rede possibilitou a compreensão de que a sua implantação 

promoveu mudanças culturais surpreendentes, até mesmo considerando as mais otimistas 

previsões do projeto de pesquisa.  

4.1.1 Revisão bibliográfica narrativa de literatura 

O desenvolvimento de um projeto de pesquisa é sedimentado pelos múltiplos 

diálogos e debates dos teóricos e suas contribuições. Ao se traçar os objetivos de uma pesquisa 

busca-se compreender exaustivamente o objeto de pesquisa e seu movimento na área. Nesse 

sentido, o primeiro passo foi elaborar uma revisão bibliográfica narrativa de literatura, ou seja, 

dialogar com os diversos autores identificando o estado da arte atualizado. Rother (2007, p. 1) 
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descreve: “os artigos de revisão narrativa são publicações amplas, apropriadas para descrever e 

discutir o desenvolvimento ou o “estado da arte” de um determinado assunto, sob o ponto de 

vista ou contextual”.  

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013) a revisão de literatura forma o arcabouço 

conceitual da pesquisa e aprofunda as interpretações ampliando as percepções da pesquisadora 

a partir de outros autores, contribuindo para o entendimento do objeto de pesquisa e mensurar 

os métodos de coleta de dados e análise. Para os autores, as principais contribuições da revisão 

da literatura para a pesquisa são: 

1. Detectar conceitos-chave que não haviam pensado. 
2. Termos ideias em relação a métodos de coleta de dados e análise, para sabermos 
como foram utilizados por outras pessoas. 
3. Ter em mente os erros que outros cometeram anteriormente. 
4. Conhecer diferentes maneiras de pensar e abordar a formulação. 
5. Melhorar o entendimento dos dados e aprofundar as interpretações (SAMPIERI, 
COLLADO; LUCIO, 2013, p. 381). 

No campo da CI a pesquisa tem uma perspectiva voltada para competência em 

informação, que no campo acadêmico se torna mais forte a cobrança face as variedades de 

fontes de informação e questões de confiabilidade. Sob esse ponto de destaque, o essencial é 

elaborar um protocolo de pesquisa para que se proceda a busca, o que para Cunha (2020, p. 83) 

as principais fontes de informação bibliográfica constituem: enciclopédia, dicionário 

bibliográfico, diretório ou cadastro, periódico, entidades especializadas”. O autor explica que 

essas fontes estão disponibilizadas na internet dentro de cada tipologia. 

Realizar a pesquisa da informação em suportes físicos é mais fácil, contudo, a 

informação em rede está envolta por uma quantidade exponencial de informações e se faz 

necessário selecionar as fontes confiáveis e que agreguem valor a pesquisa. Para alinhar essas 

concepções foram estabelecidos critérios de busca para selecionar e delimitar a bibliografia 

desta pesquisa. Não foi delimitada região geográfica e o recorte temporal foi estabelecido dentro 

dos seguintes critérios: para artigos de periódicos, teses e dissertações considerou-se cinco anos 

a contar da data da publicação, tempo que para a academia comporta o tempo estimado para o 

caráter inovador do seu conteúdo. Evidente que para livros e obras de autores de referência não 

foi estabelecido um limite máximo de publicação, visto que a temática comporta um manancial 

de publicações de autores clássicos.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases de dados digitais, para o 

embasamento teórico do tema e configuração do estado da arte, através de diversas fontes a 

partir do tema medição da leitura literária em contexto interdisciplinar. Com relação a busca 
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dos artigos, utilizou-se os descritores nas plataformas de busca e operadores booleanos para 

refinamento da busca, demonstrado na figura elaborado pela autora (Figura 7). 

Figura 7 – Principais termos de busca e refinamento da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

Os artigos foram encontrados em base de dados científicas como a Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) e a Biblioteca Virtual da área da Ciência da Informação, 

que são bibliotecas eletrônicas que abrangem uma coleção selecionada de diversos periódicos. 

Também foi acessada, com os mesmos critérios de busca, a Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD), que integra em seus sistemas de informação teses e dissertações 

de várias áreas do saber.  

Utilizou-se ainda repositórios institucionais de universidades federais, particulares 

e anais de congressos sobre a temática. Realizou-se a leitura minuciosa das referências e 

selecionou-se as fontes bibliográficas por ano, títulos e autores, para sua especificação e 

discussão para compor o referencial teórico.  
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4.1.2 Imersão no Facebook e pesquisa-ação 

A imersão no campo empírico da intervenção iniciou com a investigação cientifica 

da comunidade virtual “Rede Orquídea” no Facebook. Dentro das diversas opções voltadas para 

as pesquisas desenvolvidas em ambientes virtuais no campo da CI, os estudos de comunidades 

virtuais buscam entender as relações sociais e as ações humanas de diferentes culturas. Entende-

se que as práticas sociais que envolvem a Internet são amplas e conduzem a novas abordagens 

de pesquisas, as quais estão inseridas em práticas sociais heterogêneas conforme destaca 

Messias (2019, p. 93):  

A linguagem, as práticas sociais e culturais, as ações políticas, a inclusão, o consumo 
e a sociabilidade são temáticas emergentes e urgentes nas investigações envolvendo a 
internet e as redes sociais online. A internet pode ser tanto objeto de pesquisa, quanto 
o local de pesquisa e ainda, o instrumento de pesquisa. 

No campo da Ciência da Informação, a Etnografia Virtual é um método de pesquisa 

voltado para a análise das práticas sociais nos campos virtuais como espaço de comunicação. 

Esse método de pesquisa teve suas raízes na sociologia e tem evoluído com o avanço das 

tecnologias ganhando novos significados a partir da Internet.  

Considerando as ações de mediação da leitura literária estrategicamente 

evidenciadas e aplicadas nesta pesquisa, tanto pela pesquisadora quanto pelos leitores, de forma 

partilhada, a escolha da etnografia como método qualitativo de pesquisa foi apoiada por alguns 

critérios elaborados a partir de Angrosino (2009) e Boyd (2009) e apresentados por Fragoso, 

Recuero e Amaral (2013, p. 179), conforme adaptação (Quadro 6). 

Quadro 6 – Principais critérios de escolha da etnografia como método para a pesquisa  

Por que escolher a 
etnografia? 

Quanto ao problema de 
pesquisa 

Quanto ao design da 
pesquisa 

Quanto a construção 
do campo 

Para estudar questões ou 
comportamentos sociais 

que ainda não são 
claramente compreendidos 

e ajudar o pesquisador a 
‘tomar pé da situação’ 
antes de centrar-se em 
questões específicas 

Identificar os 
participantes em um 

cenário social. 

O planejamento não é 
imutável e sofre ajustes 
ao longo da pesquisa e a 

partir de situações e 
percepções que são 
analisadas quando 

emergem do campo 

Ir a campo, selecionar, 
observar, documentar 
(salvando arquivos e 
mensagens, fazendo 

printscreens, 
efetuando downloads 

de materiais etc.), 
questionar e analisar. 

Para conhecer a 
perspectiva das próprias 

pessoas sobre as 
questões”. 

Contextualizar o 
levantamento de dados 

Quantitativos. 

É preciso ressaltar que as 
etapas, muitas vezes, se 

sobrepõem e não 
acontecem de forma 

linear. 

A construção de 
sentido é um processo 

interpretativo 
permanente e lembrar 
que a construção dos 

limites do campo é um 
processo social 

Fonte: Adaptado de Fragoso, Recuero e Amaral (2013, p. 179) a partir de Angrosino (2009) e Boyd (2009). 
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Messias (2019) explica que a etnografia se baseia nas observações feitas por um 

pesquisador inserido por um período de tempo em determinada cultura buscando descrever seus 

diferentes aspectos. Neste sentido, a autora complementa:  

O método etnográfico vislumbra no ciberespaço um ambiente onde se constroem 
significados, formam-se identidades e se estabelecem grupos com interesses comuns, 
se expressando livremente e externalizando suas preferências, dando margem à 
instauração de novos hábitos e comportamentos (MESSIAS, 2019, p. 95). 

Associando-se ao objetivo geral da pesquisa que foi a elaboração de um guia de 

implantação de rede colaborativa de leitura nas organizações, ambientado em redes sociais, com 

a finalidade principal da mediação de leitura literária, contribuindo com a apropriação do 

regime de informação em implantação global. A etnografia virtual, associada a pesquisa-ação, 

apresentou-se como o método de pesquisa indicado para atender os objetivos da pesquisa. 

Baseando-se no papel ativo do pesquisador, Thiollent (2011, p. 20) atribui o 

seguinte contexto à pesquisa-ação: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Para o autor supra, em uma pesquisa-ação os pesquisadores desempenham papel 

ativo e os participantes da pesquisa são inseridos no plano de ação proposta na pesquisa. Essa 

questão colaborativa está evidenciada no cerne desse trabalho, o qual se propôs elaborar uma 

rede de compartilhamento de leitura literária no Facebook envolvendo a participação voluntária 

e ativa de potenciais leitores em um ambiente virtual possibilitando a participação e a 

colaboração de todos através da rede.  

Thiollent (2011), em seus estudos da metodologia da pesquisa-ação, considera que 

o diagnóstico deve ser realizado obedecendo questões éticas criteriosas porque a ação será 

realizada em um contexto de relações sociais previamente estruturadas, ou seja, deve-se dar 

espaço para que os participantes da pesquisa tenham voz ativa nos processos. 

Trata-se de uma pesquisa onde o seu ponto crucial foi envolver os participantes e 

mediar a leitura literária a partir dos seus acessos ao acervo e compartilhamento das obras 

literárias na Rede Orquídea promovendo ações de interferência da pesquisadora para efetivar a 

mediação em rede.  

A pesquisa-ação possibilitou a implementação de um plano de ação descrito no 

quadro 7 (p. 80) voltado para ações de mediação que instigaram a participação leitores e 
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promoveu sua maior aproximação com o acervo literário, além de proporcionar resultados 

práticos que concorreram para impactar mudanças na cultura leitora no âmbito organizacional.  

4.1.3 Plano de ação da intervenção 

A intervenção correspondeu a um conjunto de metas e objetivos elaborados para o 

desenvolvimento coordenado das etapas para aplicação da intervenção. As metas foram 

elaboradas para nortear as ações previstas, com objetivos pré-definidos para o desenvolvimento 

do projeto. O próximo passo consistiu na elaboração do plano de ação da intervenção, para 

implantação de uma rede de compartilhamento da leitura literária. O plano foi composto de 

dezoito (18) metas com previsão de início para agosto de 2019 e finalização para outubro de 

2021, conforme metas elencadas no quadro 7. 

Quadro 7 – Plano de ação 

Assunto: Rede Colaborativa de leitura literária 
Objetivo: Implantação de uma rede de compartilhamento da leitura literária em suportes híbridos com 

coparticipação dos usuários da Procuradoria da União no Estado de Sergipe/AGU 
Responsável: Cleide Aparecida Freires Belchior 
Orientação: Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari 
Planejamento Execução Status 

Meta Ação Responsável Execução Objetivo Cronograma Finalização 

1 
Pesquisa 

Bibliográfica 
A pesquisadora Estado da arte 

Situar a temática 
no campo 
científico 

Ago/2020 Finalizada 

2 
Criar a rede de 

compartilhamento 
de leitura literária  

Belchior e o 
setor da TI 

Criar junto a 
TI a rede de 

compartilhame
nto de leitura  

Compartilhar, 
mediar e 

socializar a 
leitura  

Set/2020 Finalizado 

3 
Nomear a rede de 
compartilhamento 
de leitura literária 

Belchior, Bari, 
Biblioteca/ 

Gabinete e TI 
da PU/SE 

Escolha do 
nome da rede 
de leitura no 

Facebook 

Estabelecer um 
nome para a rede 

de leitura que 
cause empatia 

com os servidores 
da PU/SE 

Set/2020 Finalizado 

4 

Criar um grupo 
no WhatsApp 

associado à rede 
social de leitura 

Belchior Grupo criado 
Reuniões com a 

Orientadora 
Set/2020 Finalizado 

5 

Coleta do acervo 
literário com a 
coparticipação 
dos Servidores 

Belchior, 
Biblioteca/ 

Gabinete e TI 
da PU/SE 

Expedir E-mail 
solicitando e 

estabelecendo 
prazo para o 
depósito das 

obras 

Criação do 
acervo físico das 
obras literárias do 

projeto 

Set/2020 Finalizado 

6 
Digitalizar as 

capas dos livros 
do acervo 

Belchior 

Organizar as 
imagens das 

capas dos 
livros da Rede 

Orquídea 

Montar o arquivo 
digitalizado das 

imagens das 
capas dos livros  

Set/2020 Finalizado 



81 
 

7 
Expor as imagens 

dos livros na 
Rede Orquídea 

Belchior 

Postar as 
imagens das 

capas dos 
livros na Rede 

Orquídea 

Apresentar as 
capas dos livros 
na rede para os 

leitores 

Set/2020 Finalizado 

8 
Elaborar a tabela 
com os títulos das 
obras do acervo 

Belchior 

Criar a tabela 
para cadastrar 

os 
empréstimos. 

Relacionar os 
títulos das obras 
da rede de leitura 

Set/2020 Finalizado 

9 

Encomendar 
marca páginas, 

etiquetas e 
canetas 

personalizados  

Belchior 

Criar a arte 
com o nome e 
o logotipo da 

Rede Orquídea 

Distribuir com os 
membros da Rede 

Orquídea no 
momento do 

empréstimo do 
livro 

Set/2020 Finalizado 

10 

Comprar sacolas 
de papel, papel 

madeira e realizar 
a higienização 

das obras 

Belchior 

Guardar as 
obras nas 
estantes 

reservadas 
para o período 
de quarentena 

dos livros 

Proteger o livro 
no ato do 

empréstimo e 
observar o 
período de 

quarentena do 
livro 

Set/2020 Finalizado 

11 
Dispor os livros 
do acervo nas 

estantes 
Belchior 

Organizar os 
livros nas 

estantes de 
livros 

disponíveis 
para 

empréstimo 

Disponibilizar os 
livros para 

emprestar aos 
membros da Rede 

Orquídea 

Set/2020 Finalizado 

12 

Elaborar e enviar 
e-mail 

institucional 
apresentando aos 

servidores da 
PU/SE o projeto 
de pesquisa e a 
Rede Orquídea 

Belchior 

Redigir e-mail 
apresentando o 

projeto de 
pesquisa e a 

rede de leitura 
para os 

servidores da 
PU/SE 

Dar 
conhecimento aos 

servidores da 
PU/SE sobre a 
pesquisa a ser 

realizada e sobre 
a Rede Orquídea 

de 
compartilhamento 
de leitura literária 

criada no 
Facebook 

Junho/2021 Finalizado 

13 

Gravar e postar o 
vídeo de 

apresentação da 
observação de 

pesquisa na Rede 
Orquídea 

Belchior 

Gravar e postar 
na Rede 

Orquídea um 
vídeo de 2 

minutos com a 
divulgação do 

projeto de 
pesquisa e da 
rede de leitura 

Incentivar os 
membros da rede 

à prática do 
compartilhamento 
de leitura literária 

proposta no 
projeto da Rede 

Orquídea 

Jul/2021 Finalizado 

14 

Gravar e postar o 
vídeo com as 

instruções para o 
leitor gravar um 
vídeo com a sua 

contribuição 
acerca dos efeitos 
da leitura literária 

Belchior 

Conscientizar 
quanto à 

importância de 
expressar a sua 

opinião e 
colaboração 
por meio de 
um vídeo de 
curta duração 

Gravar um vídeo 
(2 minutos) 

orientando os 
leitores a gravar o 

seu vídeo (15 a 
20 segundos) 

contribuindo com 
sua experiência 

de leitura 

Jul/2021 Finalizado 

  

(Continuação do quadro 7). 
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15 
Inscrição dos 

participantes da 
Rede Orquídea 
como depoentes 

no projeto de 
pesquisa 

Belchior, 
Biblioteca/ 

Gabinete e TI 
da PU/SE 

Cadastrar os 
usuários do 

acervo 

Identificar e 
quantificar os 
leitores para 

depoimentos e 
responder 

pesquisa de 
opinião do 

projeto 

Set/2021 Finalizado 

16 
Elaboração de um 

guia de 
implantação de 

rede colaborativa 
de leitura literária 
nas organizações 

 

Belchior e Bari 

Estruturar um 
modelo para 
que possa ser 
divulgado e 

executado em 
outras 

unidades da 
AGU 

 

Expandir as ações 
de mediação e 
socialização da 
leitura literária 
como mudança 
organizacional 

por meio de 
ações culturais 

 

Out/2021 Finalizado 

17 
Mensurar os 

principais 
resultados 

Belchior 

Elaborar 
relatório do 
resultado da 

pesquisa 

Explorar o 
potencial da 
formação do 

leitor em rede de 
compartilhamento 

Nov/2021 Finalizado 

18 

Apresentação dos 
produtos e dos 

resultados 
Belchior e Bari 

Apresentar 
junto à PU/SE 
os resultados 
da pesquisa e 

as 
possibilidades 
para aplicação. 

Validar os 
produtos junto à 

organização 
Nov/2021 Finalizado 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020) 

4.2 Local da intervenção  

O ambiente social da intervenção realizada com anuência prévia foi a Procuradoria 

da União em Sergipe (PU/SE), órgão em que esta pesquisadora atua na atividade meio há quinze 

anos, tempo suficiente para provocar a sua observação empírica e despertar a análise científica 

do seu objeto de pesquisa.  

A Procuradoria da União em Sergipe (PU/SE) é órgão integrante da Advocacia- 

Geral da União (AGU) vinculada ao poder executivo, órgão que representa o Estado brasileiro 

judicial e extrajudicialmente o Poder Executivo (Constituição Federal, 1988, art. 131), além de 

defender em juízo a União com a função social de promover o assessoramento e orientação dos 

dirigentes do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e fundações públicas, para dar fulcro 

jurídico aos atos administrativos que serão praticados.3 

Trata-se de um órgão que está voltado para atividade jurídica estruturado em setores 

e coordenações de apoio jurídico realizadas por Advogados da União e Servidores Públicos 

Federais, inserindo-se também em sua estrutura um quadro de pessoal terceirizado para atuar 

                                                           
3 A principal fonte para a caracterização da Advocacia-Geral da União foi o conteúdo institucional do Portal da 
AGU, disponível em: http://www.agu.gov.br/.  

(Continuação do quadro 7). 
(Continuação do quadro 7). 
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nos vários setores da organização por meio de prestação de serviços e a colaboração de 

estagiários do ensino médio e de nível superior das áreas de Direito e Ciências Contábeis.  

Na Advocacia-Geral da União não existem mais bibliotecas jurídicas em suas 

procuradorias estaduais, fato que se deu com a desativação das unidades das bibliotecas 

estaduais e a transferência e centralização da supervisão da Gestão da Biblioteca Central 

Teixeira de Freitas para a Escola da Advocacia-Geral da União, através da Portaria nº 1130, de 

10 de setembro de 2007, estando hoje todos os serviços centralizados na Escola da AGU em 

Brasília/DF. A Biblioteca participa da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional 

(RVBI), composta das Bibliotecas da AGU, CD, CLDF, MJ, PGR, SF, STF, STJ, STM, TCDF, 

TJDFT e TST. 

Essas mudanças ocorreram a partir da virtualização das bibliotecas, inclusive dos 

Tribunais Federais e Estaduais, sendo disponibilizadas as jurisprudências e legislações em rede. 

Toda essa transformação foi gradativa e compôs um processo de mudança que diretamente 

atendeu às questões jurídicas, mas deixou uma lacuna quanto às questões de doutrina porque 

muitas obras são lançadas ainda em formato físico e ainda existem os estagiários que pesquisam 

questões de direito em obras físicas.  

Sob o olhar da biblioteconomia, as lacunas não se limitaram às questões de 

pesquisas em descentralização do acervo. Os impactos foram maiores e irreparáveis porque 

afetaram o planejamento e as ações culturais que eram executadas pelo setor, que passou a atuar 

com novas funções voltadas para o assessoramento jurídico. Em sua maioria, as ações culturais, 

promoção de projetos de leitura literária, entre outros fazeres biblioteconômicos que eram 

desenvolvidos no âmbito das bibliotecas jurídicas perderam o espaço e o apoio institucional.  

A opção em desenvolver essa pesquisa no âmbito da PU/SE possibilitou contribuir 

de forma positiva para inovar ações no campo da biblioteconomia e fortalecer o pertencimento 

do grupo em nível institucional, principalmente com a implantação da desterritorialização da 

representação judicial da União no âmbito de suas competências, estabelecida pela Portaria nº 

26, de 14 de outubro de 2020 assinada pela Procuradoria-Geral da União (PGU).  

A desterritorialização da atuação jurídica na AGU, apesar de ser um termo novo, já 

havia sido idealizada pela Procuradoria-Geral da União (PGU) e estava em estudo pelas 

Equipes de Alto Desempenho (E-QUADs) instituída pela Portaria nº 01, de 24 de fevereiro de 

2016, em caráter piloto e por experiências de equipes de trabalho desterritorializado autorizado 

pela Portaria PGU nº 02, de 13 de abril de 2018.  

Todo o processo de desterritorialização de atuação judicial foi acelerado em função 

da necessidade de implantação do trabalho remoto e das adequações de atuação dos servidores 
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vinculados às atividades judiciais e administrativas, em função das medidas protetivas de 

distanciamento social e de trabalho remoto implantadas a partir de março de 2020, devido à 

pandemia provocada pela Covid-19. 

Pode-se perceber que a desterritorialização foi instituída em outubro de 2020, 

exatamente um mês após a implantação da Rede Orquídea. As duas nasceram quase que no 

mesmo momento e sob uma situação de mudanças e de indefinições causadas pelo impacto da 

pandemia do novo coronavírus, ponto que se tornou relevante para a análise desta pesquisa. De 

uma maneira mais clara, o Facebook havia sido idealizado no escopo do projeto desta pesquisa 

como um ambiente virtual que não exigiria o espaço físico e nem as limitações geográficas de 

acesso e da falta de tempo dos servidores em frequentar um ambiente físico de leitura dentro da 

organização.  

Pode-se ainda destacar que a despeito de outras pesquisas, as quais foram 

prejudicadas pela falta de acesso físico ao seu campo empírico, esta pesquisa foi fortalecida por 

proporcionar um ambiente seguro e de distanciamento social, estendendo, além dos seus 

objetivos e de maneira não programada, a possibilidade de proporcionar um ambiente de 

pertencimento e de identidade para os servidores da PU/SE que passaram a atuar em rede virtual 

com coordenações vinculadas a Procuradoria Regional da União da 5ª Região (PRU5), que 

atende os estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 

O trabalho virtual de atuação conservou a lotação dos servidores em suas unidades 

de origem, mas todo contato entre os Advogados da União e servidores passou a acontecer por 

meio das atividades equalizadas e distribuídas digitalmente por Coordenações da PRU5, no 

Sistema AGU de Inteligência Jurídica (SAPIENS). Convém destacar que os servidores da 

PU/SE lotados no Núcleo de Cálculos e Perícias estão passando por um processo de 

Nacionalização, e mesmo lotados na PU/SE, atendem as demandas de cálculos judiciais 

distribuídos em rede nacional, sendo suas coordenações vinculadas ao Departamento de 

Cálculos e Perícias, em Brasília. 

Em uma explicação básica, este processo de desterritorialização foi instituído após 

o início da pesquisa, durante a pandemia do SARS-CoV-2. Em termos práticos, a 

desterritorialização e a pandemia do novo coronavírus foram dois fatores que impactaram 

diretamente esta pesquisa e foram determinantes para a participação dos atores sociais de 

diferentes segmentos de colaboradores na Rede Orquídea. A conjuntura estabelecida e os 

conflitos colocados em evidência, assim como a exposição das fragilidades individuais dos 

diferentes membros da instituição tornaram a pesquisa participante muito mais abrangente, 

assim como elevaram os resultados da intervenção. 
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4.3 Participantes do estudo 

O projeto foi estruturado e desenvolvido com os integrantes do quadro funcional da 

PU/SE, considerando as diferentes categorias funcionais e sem estabelecer critério de nível de 

escolaridade. Considerou-se aptos à inclusão os Advogados da União, os Servidores Técnico-

Administrativos e os servidores terceirizados (para diferentes funções administrativas e 

operacionais). O aprofundamento da interlocução coletiva e a experimentação individual de 

novas experiências leitoras afetaram positivamente as habilidades e competências do coletivo, 

além de propiciar um empoderamento individual e o estabelecimento de laços, reforçando a 

identidade e o pertencimento local dos colaboradores da PU/SE, mesmo no processo de 

desterritorialização.  

Os participantes, que atenderam voluntariamente ao convite para a participação na 

Rede Orquídea, sabendo desde o princípio que haveria uma observação participante por parte 

da pesquisadora, foram selecionados em duas diferentes categorias de participação. A primeira 

categoria foi composta pelos servidores da PU/SE que, essencialmente, aceitaram o convite e 

atenderam os requisitos básicos para serem membros do grupo de compartilhamento de leitura, 

a Rede Orquídea no Facebook. A segunda categoria compõe-se de um subconjunto dos 

membros da Rede Orquídea, que concordaram voluntariamente em participar do diário do 

leitor, instrumento de coleta de depoimentos que partiram da experiência de sua participação 

na rede de compartilhamento de leitura.  

Todos os participantes da Rede Orquídea nela ingressaram por meio da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento que detalhou todo o teor 

da rede e obedeceu estritamente aos princípios exarados pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Sergipe. 

Os membros que relataram suas experiências, autorizando a identificação de seu 

nome para o diário do leitor, tiveram os seus depoimentos incluídos no “Guia de implantação 

de rede colaborativa de leitura literária nas organizações”, produto desta dissertação. Somado a 

isso, a pesquisa deu voz aos colaboradores, cuja análise de conteúdo das suas narrativas e 

impressões possibilitou identificar a efetivação da mediação. Os participantes da pesquisa estão 

relacionados no quadro 8:  
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Quadro 8 – Participantes da Rede Orquídea  

Participantes (P) Cargo/Área Função Escolaridade Situação Institucional 
P1 Fim Advogado da União Superior Ativo 
P2 Fim Advogado da União Superior Ativo 
P3 Fim Advogado da União Superior Ativo 

P4 Meio 
Assessoramento Técnico 

Especializada 
Superior Ativo 

P5 Meio 
Assessoramento Técnico 

Especializada 
Superior Ativo 

P6 Meio 
Assessoramento Técnico 

Especializada 
Superior Ativo 

P7 Meio 
Assessoramento Técnico 

Especializada 
Superior Ativo 

P8 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

P9 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica. 

Superior Ativo 

P10 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

P11 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica. 

Superior Ativo 

P12 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

P13 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

P14 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Ativo 

P15 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Ativo 

P16 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Ativo 

P17 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Ativo 

P18 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Ativo 

P19 Meio Estagiário Médio Ativo 
P20 Meio Estagiário Médio Ativo 
P21 Apoio Terceirizado Médio Ativo 
P22 Apoio Terceirizado Médio Ativo 
P23 Apoio Terceirizado Médio Ativo 

P24 Apoio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específicas  

Médio Aposentado 

P25 Apoio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específicas 

Médio Aposentado 

P26 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Aposentado 

P27 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Aposentado 

P28 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Aposentado 

P29 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Aposentado 

P30 Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Aposentado 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 
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A Rede Orquídea possui 43 membros inscritos e aceitos pela coordenadora do 

grupo e os colaboradores da pesquisa ficaram cientes de que sua identificação não seria revelada 

no corpus da dissertação sem o seu consentimento prévio e que na análise de dados, se assim 

preferissem, seriam representados pela letra P (Participante) em ordem sequencial numérica.  

O quadro 9 apresenta os participantes que concordaram em descrever a sua 

experiência como leitor em forma de narrativa pessoal tendo consciência de que o seu nome 

será publicado. A importância da identificação do leitor surgiu da ideia de que ao descrever um 

relato de cunho tão pessoal é importante que participante seja reconhecido como leitor e em sua 

percepção pessoal seja identificado a importância do projeto. 

Quadro 9 – Participantes do diário do leitor  

Participantes Área Função Nível 
Situação 

Institucional 

Ercílio Nascimento de Jesus Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

Edenise Almeida Lima Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Médio Aposentada 

Janice Oliveira Matos Meio Apoio Terceirizado Ativo  

Vanderléa Nóbrega A. Cortes Meio 
Atividades Técnicas de 
Formação Específica 

Superior Ativo 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

Os participantes supracitados concordaram em compor o diário do leitor 

descrevendo em forma de depoimento narrativas inspiradoras que traduziram a importância do 

projeto e prospectivamente podem influenciar leitores de forma positiva. Outro ponto relevante 

do diário do leitor está no indicativo que a experiência da leitura pode acrescentar a pesquisa e 

o seu reflexo em fornecer dados qualitativos com indicativos de resultado da mediação. 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 

O Facebook foi a mídia digital que serviu de suporte ou campo empírico para o 

desenvolvimento da pesquisa, e para identificar como acontece o comportamento leitor neste 

ambiente e como se dá a mediação da leitura literária e suas possiblidades. A pesquisa teve um 

enfoque misto, ou seja, os procedimentos de coleta de dados foram qualitativamente e 

quantitativamente mensurados através de critérios e indicadores da mediação da leitura literária 

e dos dados extraídos da rede social Facebook4. 

                                                           
4 Facebook é uma mídia social lançada em 2004 pelo grupo estadunidense de mesmo nome, que permite a formação 
de redes sociais de prática ou interesse, aceitando adesões a partir dos 13 anos de idade, de abrangência mundial. 
A referida mídia tem a capacidade de emitir relatórios quantitativos de uso, usabilidade, satisfação e insatisfação. 
Também possui a propriedade de controle de informações consideradas perigosas, ofensivas ou ilegais. Possui 
estrutura de proteção de dados privados dos sócios.  
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Os métodos mistos possuem uma análise mais complexa e apresentam integração 

dos métodos quantitativos e qualitativos onde ambos podem apresentar o mesmo peso para a 

análise, de forma que “a meta da pesquisa mista não é substituir a pesquisa quantitativa nem a 

pesquisa qualitativa, mas utilizar os pontos fortes de ambos os tipos os combinando e tentando 

minimizar seus potenciais pontos fracos” (SAMPIERI, COLLADO; LÚCIO, 2013, p. 548). 

Com características de estudos mistos, as abordagens mistas qualitativas e 

quantitativas estão se tornando mais comuns para o estudo de fenômenos sociais, de forma que 

a observação contemple todos os aspectos da sondagem de campo e a participação dos sujeitos. 

Para melhor categorizar o delineamento da pesquisa, na coleta de dados foram 

adequados vários métodos de coletas de dados que possibilitaram realizara a análise 

qualitativamente e quantitativamente como: roteiro de observação e participação pautado no 

comportamento leitor dos membros da Rede Orquídea e as suas relações dialógicas no espaço 

virtual e a aplicação de questionários com os participantes da pesquisa para se verificar o nível 

de satisfação e o acesso à informação sobre a leitura literária. Optou-se por descrever cada 

método de coleta de dados da pesquisa separadamente.  

4.4.1 Método de coleta de dados qualitativos 

Analisar as práticas de leitura em uma rede social digital é uma tarefa que requer 

uma ação participante, ativa por parte da pesquisadora e dos integrantes da rede social digital, 

de forma que aconteça o processo de construção de sentido e apropriação da informação a partir 

de suas vivências observadas.  

Coordenar as ações desenvolvidas na Rede Orquídea aproximou significados da 

ação cultural, animação cultural e mediação proposital e planejada, por meio de uma 

programação e diferentes estratégias de marketing, dispositivos, exposições, falas, 

apresentações voltadas para a experiência literária. Além disso, a apresentação de novas obras, 

suportes, linguagens e autores aproxima o leitor potencial de sua leitura literária.  

Para compreensão e anotação no diário de campo foram especificadas as principais 

tipologias da mediação no âmbito da CI caracterizadas por Almeida Júnior (2008), Armando 

Malheiro da Silva (2009) e Rasteli e Cavalcante (2014) e Silva (2015), que possibilitaram a 

identificação do movimento da mediação na Rede Orquídea direcionados aos objetivos dessa 

pesquisa, a saber (Quadro 10):  
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Quadro 10 – Principais tipologias da mediação da informação no âmbito da CI adotadas pela pesquisa 

AUTORES  
OSWALDO FRANCISCO ALMEIDA JÚNIOR  

TIPOLOGIA  CARACTERIZAÇÃO 

Mediação implícita 

“Espaços dos equipamentos informacionais em que as ações são 
desenvolvidas sem a presença física e imediata dos usuários. Nesses 
espaços [...] estão a seleção, o armazenamento e o processamento da 
informação” (2008, p. 4) 

Mediação explícita 
“O usuário é inevitável, é condição sine qua non para sua existência, 

mesmo que tal presença não seja física, como, por exemplo, nos 
acessos à distância” (2008, p. 5). 

ARMANDO MALHEIRO DA SILVA 
TIPOLOGIA  CARACTERIZAÇÃO 

Distribuída e/ou partilhada 

“Ocorre em certos tipos de serviços e media digitais, como websites e 
blogs, pertencentes a entidades colectivas e a indivíduos, em que há o(s) 
mediador(es) que localiza(m), digitaliza(m), seleciona(m) e 
disponibiliza(m) conteúdos, há o designer e a empresa que vendem ou 
fornecem de forma livre a aplicação e há aderentes ao serviço que são 
convidados a intervir activamente com conteúdos e comentários” (2009, 
p. 98). 

Cumulativa 

“À medida que se inovam e expandem mais as possibilidades 
tecnológicas (novas soluções e produtos) o papel do “prossumidor” 
(produtor e usuário) cresce enormemente, desenvolvendo um tipo de 
mediação cumulativa que pode abranger a de designer e de programador, 
e que produz efeitos e é condicionada através da activa participação em 
comunidades que agregam interagentes idênticos ou parecidos” (2009, 
p. 98). 

JONATHAS LUIZ CARVALHO 
TIPOLOGIA CARACTERIZAÇÃO 

Mediação institucional da 
informação 

“Está relacionada aos procedimentos de como o profissional da 
informação irá buscar recursos (financeiros, pessoais, equipamentos, 
acervo, instrumentos tecnológicos, etc.), seja dentro ou fora da 
instituição que o centro de informação está inserido para concretizar suas 
ações e interferências, assim como promover sua sustentabilidade” 
(2015, p. 105). 

ALESSANDRO RASTELI E LÍDIA EUGÊNIA CAVALCANTE 
TIPOLOGIA  CARACTERIZAÇÃO  

Mediação Cultural 

“A mediação cultural é percebida também pelo prisma da aproximação 
de sujeitos a produtos e artefatos culturais, como obras de arte, livros, 
exposições, espetáculos e ações de incentivo à leitura. Dessa forma, 
mediação cultural é vista como uma atividade processual, que possibilita 
o encontro, o acesso e a apropriação” (2014, p. 47). 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

Quanto a observação participante é preciso que o papel da pesquisadora seja de 

participação ativa e completa, principalmente porque participando das atividades e somando a 

sua participação com os demais membros da pesquisa amplia o campo de observação. A maior 

preocupação da pesquisa foi efetivar a mediação da leitura e todas as ações foram voltadas para 

este fim.  

Mediar a leitura, portanto, é mais que ler um livro e indicá-lo para outros leitores. 

Para que ocorra a mediação da leitura é necessário tornar a história interessante para o leitor, 

discuti-la, fazer questionamentos, mostrar os benefícios que a leitura oferece e o poder de 
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transformação que ela tem na vida das pessoas (ALMEIDA; COSTA; PINHEIRO, 2012, p. 

477). 

Após estabelecer o movimento da mediação da informação e direcionar suas 

dimensões para a leitura literária, os critérios para analisar as práticas de leitura e sua dimensão 

real na formação de leitores na Rede Orquídea foram delineadas com estratégias e ações que 

pudessem refletir nas práticas leitoras no Facebook e correspondessem a apropriação da 

informação e conhecimento por meio da mediação e suas tipologias.  

Importante trazer as considerações de Messias (2019) que ao desenvolver pesquisa 

com ênfase nas práticas de leitura e mediação literária na plataforma digital Skoob valida a 

hipótese de que existe um novo perfil leitor que emerge das redes digitais e estas contribuem 

para a sua emergência pautada em multiplicidade de funções: “O leitor na atualidade assume 

uma postura mais dinâmica e ativa, incorporando diferentes papéis: leitor, coautor, crítico e 

mediador” (MESSIAS, 2019, p. 91). 

Os critérios e ações foram elaborados para identificar se os leitores apresentaram 

ações de autonomia e protagonismo em suas ações e foram estabelecidos com base na análise 

de conteúdo, explorada na subseção de análise de dados, principalmente para identificar se 

houve compartilhamento das experiências e impressões de leituras na Rede Orquídea.  

4.4.2 Método de coleta de dados quantitativos 

Para realização da coleta de dados quantitativos foi elaborado questionário 

contando com questões fechadas e abertas estruturado a partir das bases conceituais da 

mediação e suas ações referenciadas na pesquisa e de outras questões adaptadas a partir da 

pesquisa mais recente intitulada Retratos da Leitura no Brasil 5, sob a organização de Zoara 

Failla, publicada em 2021.  

A importância de obra de Failla (2021) como referência para esta pesquisa consiste 

em que nesta recente publicação existe um novo olhar sobre a leitura, a biblioteca escolar e os 

leitores de literatura, em diferentes suportes e plataformas. A pesquisa trouxe indicativos de 

que, na atualidade, a literatura tem sido lida a partir de compartilhamentos em redes sociais, 

como o Facebook, Instagram, além de comunidades especializadas na disseminação de leitura, 

presentes na Internet.  

A obra de Failla (2021) trata a leitura no Brasil como uma questão de política 

pública e promove um amplo debate sobre a importância da leitura na sociedade que por 

questões isonômicas, nesta pesquisa a leitura também se faz presente, rompendo as barreiras da 
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hierarquia de carreiras e diferentes funções e promovendo a leitura como uma possibilidade de 

aprendizado contínuo e possível em qualquer que seja o ambiente e o espaço. 

Com base na técnica aplicada e nos conteúdos prospectados já validados pela 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 5, foi elaborado o instrumento de coleta quantitativo, 

para aplicação na Rede Orquídea.  

Optou-se pela verificação conjunta de nível de satisfação com a experiência vivida, 

com utilização do instrumento de medição da Escala Likert, tipo de escala de mensuração de 

atitudes, para facilitar a resposta e também a análise, sendo o questionário aplicado através do 

Google Forms e encaminhado para os participantes da pesquisa via e-mail por meio do link: 

https://forms.gle/8ExS66AZikHWiZwZ9. Neste contexto, as perguntas foram elaboradas e 

categorizadas a partir de enfoques direcionados aos objetivos da pesquisa, de maneira a 

esclarecer e identificar quantitativamente o fenômeno na análise dos dados. 

O questionário foi estruturado a partir de cada objetivo específico da pesquisa 

associado ao seu principal enfoque. Dentro de cada enfoque foram desenvolvidas as questões 

de forma que suas respostas possam através de uma análise estatística oferecer uma maior 

compreensão do perfil leitor dos membros da Rede Orquídea e o nível de satisfação da 

participação na rede. 

Quadro 11 – Estrutura do questionário sobre a experiência leitora na Rede Orquídea 

Objetivo específico da pesquisa Enfoque 

Implantar uma rede de compartilhamento 
de leitura literária, com disponibilização de 
obras em suportes tradicionais ou digitais, 

cedidos em coparticipação entre os 
colaboradores da organização. 

 
 

Suportes tradicionais ou digitais do acervo literário da Rede 
Orquídea 
Questões 

Questão 1 – Qual a sua preferência de leitura na Rede Orquídea 
com relação ao suporte físico ou digital do acervo de livros 
literários? (Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Livro em papel (físico) 
b) E-book (livro digital) 
c) Ambos os formatos 
d) Adaptações literárias em quadrinhos 
e) Não sabe 

Questão 2 – Quais fatores influenciaram na escolha dos livros do 
acervo literário lidos na Rede Orquídea? (Pode assinalar mais de 
uma opção). 

a) Sugestões e opiniões da pesquisadora 
b) Sugestões e opiniões de membros da Rede 

Orquídea 
c) Escolha própria por capa, autores, gêneros, entre 

outros, de obras integradas à Rede Orquídea. 
d) Por divulgação em outros canais de comunicação 

(Blogs, redes sociais, Youtube, clubes de leitura, 
propagandas e anúncios) 

e) Não sabe 
Objetivo específico da pesquisa Enfoque 
Identificar como a mediação da 

informação e da leitura podem contribuir 
Socialização do conhecimento por meio de obras literárias 

Questões 
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para a socialização do conhecimento por 
meio das obras literárias. 

Questão 3 – Qual a principal motivação encontrada para ler o 
livro da Rede Orquídea? (Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Crescimento pessoal 
b) Distração, gosto e lazer 
c) Atualização cultural ou conhecimento geral 
d) Aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade 
e) Não sabe 

Questão 4 – Quais as pessoas que influenciaram o seu gosto pela 
leitura literária antes da sua participação na Rede Orquídea? 
(Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Professores 
b) Bibliotecários 
c) Parentes de diferentes graus 
d) Um influenciador digital, como Youtuber, pela internet. 
e) Outra pessoa 
 

Objetivo específico da pesquisa Enfoque 

Explorar o potencial da formação do leitor 
em nível organizacional, mensurando os 

principais resultados 

Potencial da formação leitor em nível organizacional 
Questões 

Questão 5 – A sua participação na Rede Orquídea teve que grau 
de importância para aumentar o seu gosto pela leitura literária? 

a) Muito importante 
b) Importante 
c) Moderadamente importante 
d) Pouco importante 
e) Não foi importante 

Questão 6 – Quais as principais barreiras encontradas para a sua 
leitura de obras literárias? (Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Falta de tempo 
b) Porque se sente muito cansado para ler 
c) Acha o preço do livro muito caro 
d) Porque não tem um lugar apropriado para ler 
e) Não possui smartphone, tablet ou e-reader adequado 

para leitura 
Objetivo específico da pesquisa Enfoque 

Contribuir para mudanças na cultura 
organizacional advindas da socialização da 

leitura por meio de obras literárias. 

Mudança da cultura organizacional e socialização do 
conhecimento 

Questões 
Questão 7 – Como o (a) Senhor (a) identifica a sua frequência 
de leitura literária a partir de seu ingresso na Rede Orquídea? 

a) Aumentou nos últimos três meses 
b) Aumentou nos últimos seis meses 
c) Aumentou no último ano 
d) Permaneceu sem alteração 
e) Não influenciou o meu gosto leitor 

Questão 8 – A Rede Orquídea, grupo privado no Facebook, 
pode ser considerada um novo ambiente estreitador de laços 
sociais, capaz de promover um encontro sociocultural dos seus 
membros, motivado pelo foco do interesse em comum da leitura 
literária e pelo espaço social em comum aos servidores da 
PU/SE? 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Não estou decidido (a) 
d) Discordo 
e) Discordo totalmente 

Questão 9 – Rede Orquídea de compartilhamento de leitura 
literária pode ser considerada um ambiente inovador e 
colaborativo, capaz de contribuir por meio da apropriação da 

(Continuação do quadro 11). 

(Continuação do quadro 11). 
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informação e do conhecimento, com o seu desempenho na 
Organização (PU/SE)? 

a) Concordo plenamente 
b) Concordo 
c) Não estou decidido (a) 
d) Discordo 
e) Discordo totalmente 

Objetivo específico da pesquisa Enfoque 

Demonstrar as possibilidades de 
compartilhamento, seguindo protocolos de 
segurança, determinados pela pandemia da 
Covid-19.   

Possibilidades de compartilhamento seguindo protocolos de 
segurança para combate e prevenção à Covid-19 

Questões 
Questão 10 – Como o (a) Senhor (a) identifica a contribuição 
da Rede Orquídea para a socialização e o compartilhamento da 

leitura literária em tempos de isolamento social devido a 
pandemia da Covid-19? (Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Possibilitou a interação dos membros da Organização 
(PU/SE) em um ambiente virtual, fortalecida por meio 
da leitura literária. 

b) Aproximou os membros da Organização (PU/SE), que 
estavam em trabalho remoto, em ambiente social virtual 
e seguro para a leitura literária. 

c) Trouxe pertencimento para os servidores da 
Organização (PU/SE) ativos e aposentados. 

d) Fortaleceu os relacionamentos interpessoais na 
Organização (PU/SE). 

e) Não houve contribuição à Organização (PU/SE). 
 
Questão 11 – O (A) Senhor (a) se sentiu seguro (a) em adquirir 
por empréstimo as obras do acervo literário da Rede Orquídea? 
(Pode assinalar mais de uma opção). 

a) Sim, porque os livros eram entregues com selo de 
higienização informando os cuidados de prevenção e 
combate a Covid-19. 

b) Sim, porque a pesquisadora publicou no grupo privado 
do Facebook, a Rede Orquídea, todos os critérios de 
segurança adotados para a higienização e desinfecção do 
acervo. 

c) Sim, pois fui informado (a) que os livros cumpriram a 
quarentena para a desinfecção. 

d) Sim, porque o cuidado da pesquisadora em embalar, 
personalizar, transportar e entregar os livros no 
endereço do membro da Rede Orquídea foi 
fundamental. 

e) Não me senti seguro (a) 
Nível de satisfação final 

Satisfação da participação na Rede 
Orquídea 

Questão 12 – Qual o seu grau de satisfação em sua participação 
na Rede Orquídea? 

a) Muito satisfeito (a) 
b) Satisfeito (a) 
c) Indiferente 
d) Insatisfeito (a) 
e) Muito insatisfeito (a) 

Depoimento leitor 

Questão 13 – O (A) Senhor (a) concorda, voluntariamente, em 
fornecer o seu depoimento escrito em forma de narrativa sobre a 
sua experiência como leitor da Rede Orquídea para compor o 
diário do leitor? Caso tenha assinalado “Sim”, por favor digite o 
seu depoimento abaixo 
 

a) Sim    b)   Não 
Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

(Continuação do quadro 11). 
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4.5 Método de análise de dados coletados 

Para fins de análise de dados, após aplicação dos questionários foi construído um 

relatório da análise estatística com representação gráfica dos resultados quantitativamente e 

qualitativamente, já que o questionário possibilitou uma análise mista. Além das questões de 

múltipla escolha voltadas para diferentes enfoques e elaboradas com base nos objetivos 

específicos da pesquisa, também houve uma avaliação do nível de satisfação dos usuários da 

Rede Orquídea somada a possibilidade de depoimento do leitor. 

O depoimento do leitor ofereceu elementos que sinalizou qualitativamente para 

identificação da experiência leitora, práticas leitoras, preferências e impacto da leitura na 

realidade de membros da Rede Orquídea somado ao impacto de como a experiência na rede de 

compartilhamento de leitura pode agregar novos significados a vida do leitor.  

O questionário ofereceu as questões que foram estrategicamente elaboradas a partir 

dos objetivos da pesquisa e dos seus enfoques, a saber: Suportes tradicionais ou digitais do 

acervo literário da Rede Orquídea, socialização do conhecimento por meio de obras literárias, 

potencial da formação leitor em nível organizacional, mudança da cultura organizacional e 

socialização do conhecimento, possibilidades de compartilhamento seguindo protocolos de 

segurança para combate e prevenção da Covid-19 e finalmente, o nível de satisfação final dos 

usuários da Rede Orquídea. 

Em termos de definição, “a análise de conteúdo ocupa-se de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva 

interpretação” (BARDIN, 2011, p. 15). A autora explica que o processo de análise de conteúdo 

parte inicialmente da leitura fluente dos conteúdos explicitados e as informações são 

interpretadas pela leitura crítica da mensagem e da sua análise categorizada a partir de teorias 

decorrentes de um saber e dentro de um quadro teórico definido (BARDIN, 2011). 

Neste sentido, Bardin (2011) reconhece que as análises devem ser niveladas 

separadamente e sucessivamente, definindo-se de forma clara suas variáveis e os índices que 

incluem ou excluem a entrada de um elemento em uma categoria e principalmente, a pertinência 

da categoria. Para a autora, a pertinência no processo de categorização pode ser entendida como: 

Uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao material de análise 
escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido. [...] O sistema de categorias 
deve refletir as intenções da investigação, as questões do analista e/ou corresponder 
às características das mensagens (BARDIN, 2011, p. 244). 
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O procedimento visou a verificação de como acontece a formação de leitores por 

meio da leitura literária em rede social digital Facebook e as possibilidades de socialização do 

conhecimento pelas dimensões das práticas de mediação em organizações. 

Tomando-se por padrão os elementos essenciais para a mediação literária para a 

análise de dados qualitativos, a partir da aplicação do método de Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2011), elaborou-se categorias com os principais critérios a serem analisados 

(Quadro 12).  

Quadro 12 – Estudos em categorias qualitativas emergentes 

Categorias qualitativas Ações Objetivo Identificação 

Ações de mediações 

1 – Postagens com 
vídeos, reportagens e 
temas de incentivo à 

leitura literária 

motivar a participação, 
empatia e pertencimento 

do grupo na Rede 
Orquídea incentivando 

ações bilaterais de 
incentivo à leitura e de 

mediação. 

Protagonismo social; 
Perfil leitor; 
Gosto leitor; 

Compartilhamento de 
leitura; 

Impressões de leitura; 
Tipologias de Mediação; 

Apropriação do 
conhecimento; 

Autonomia leitora. 

2 – Fóruns de discussões 
sobre literatura e/ou 

obras literárias a partir de 
sugestões dos membros 
da Rede Orquídea com 

premiação aos 
participantes 

Fortalecer a participação 
dos membros da rede, 

compartilhar 
experiências sobre as 
temáticas e/ou obras 
além de aumentar o 

engajamento da rede. 

3 – Enquetes com 
sugestões para aquisição 

de obras literárias 

Fortalecer a participação 
dos membros na rede e 

compartilhar 
experiências de leitura 

4 – Vídeo com 
professora de literatura e 

linguagens 

Aproximar os leitores da 
importância da literatura 

em um contexto 
educacional e cultural. 

5 – Vídeo com escritores 
de literatura 

Aproximar o escritor do 
leitor e divulgar 

escritores e suas obras 
literárias. 

6 – Ação cultural com 
sorteios de obras 

literárias  e brindes 
diversos 

Aumentar o engajamento 
e participação do leitor 

na Rede Orquídea. 

Interação leitor na Rede 
Orquídea 

Comentários nas 
postagens 

Identificar o 
engajamento, 

participação e interação 
dos membros da Rede 

Orquídea 

Êxito do leitor e sua 
leitura na rede; 

Possibilidades de 
melhoria dos serviços 
prestados pela rede; 

Familiarização com a 
rede. 

Engajamento no 
Facebook 

Estímulo interativo. 

Depoimentos nas 
postagens 

Curtidas nas postagens 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 
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A importância dos critérios e estratégias estabelecidas proporcionou identificar as 

potencialidades da formação de leitores, por meio de redes sociais estabelecidas na plataforma 

Facebook e outras de mesmo caráter, cuja ambientação digital permita a formação de 

comunidades de prática. 

4.6 Considerações éticas 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, mesmo que em uma 

abordagem com finalidade social, obrigatoriamente foi submetido um protocolo de pesquisa 

seguindo as instruções estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

Nesse sentido, foi necessário em um primeiro momento submeter a pesquisa ao 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) o qual está regulamentado pela Resolução nº 506 de 03 de 

fevereiro de 2016, que em seu Art. 1º das disposições iniciais preconiza: 

Esta Resolução estabelece os critérios para o processo de apreciação e aprovação do 
CEP através do Sistema CEP/Conep, em instituições públicas e privadas. A tramitação 
do protocolo terá como base a gradação e a tipificação dos riscos definidas em norma 
própria, com critérios estabelecidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep), decorrentes das atividades de pesquisa envolvendo seres humanos (BRASIL, 
2016). 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) está vinculado ao Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) sendo composto por representantes de áreas multi e transdisciplinar 

de diferentes áreas do conhecimento com o objetivo de avaliar os aspectos éticos das pesquisas 

que envolvem seres humanos no Brasil.  

Conforme a Resolução n° 466, em suas Disposições Preliminares, o item II.17 

define protocolo de pesquisa como: “conjunto de documentos contemplando a descrição da 

pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, 

à qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis”.  

Importante destacar que o CEP possui um caráter consultivo que abrangem questões 

éticas de proteção de interesse dos participantes da pesquisa, portanto, existe também uma 

preocupação educativa e de contribuição com a pesquisa. Não obstante, a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510 de 07 de abril de 2016, veio regulamentar, 

estabelecer e construir um marco normativo fundamentado na ética da pesquisa em Ciências 

Humanas e Sociais, conforme o disposto em seu artigo 1º:  

Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 
e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que 
possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma 
definida nesta Resolução (CNS, 2016). 
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Considera-se muito importante esta preocupação em proteger os participantes de 

pesquisas desenvolvidas na área das Ciências Sociais e Aplicadas, anteriormente contemplada 

somente pela área de saúde envolvendo seres humanos. Neste sentido, atendendo a relação de 

documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP, considerada a natureza e as 

especificidades de cada pesquisa, foi realizado o cadastro do projeto na Plataforma Brasil 

/CONEP na seguinte ordem (Quadro 13): 

Quadro 13 – Sequencial para submissão do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil/CONEP 

Etapas Documento Descrição  Ação  

1 
Cadastro da 
pesquisadora  

Realização cadastro no site: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil  

Login e senha de 
acesso 

2 
Folha de Rosto para 
pesquisa envolvendo 

seres humanos 

Cadastro de dados do projeto, da pesquisadora 
responsável e da Instituição Proponente 

Folha de Rosto 
para assinatura da 

pesquisadora 
responsável e do 
coordenador do 

curso – 
PPGCI/UFS 

3 
Projeto de Pesquisa 

com cronograma 

Projeto de pesquisa com os detalhes da 
metodologia, participantes da pesquisa e seus 

delineamentos 

Envio do projeto 
de pesquisa para 

apreciação do 
CEP/Conep 

3 
Elaboração do Termo de 
Anuência e Existência 

de Infraestrutura (TAEI)  

No caso de pesquisas envolvendo outras 
instituições, anexar o ofício de concordância da(s) 

mesma(s), em papel timbrado, assinado e 
carimbado; 

Submissão do 
TAEI para 

assinatura da 
Procuradora-

Chefe da PU/SE 

4 
Termo de Compromisso 

e Confidencialidade 
(TCC) 

A pesquisadora deverá assinar e assumir a 
responsabilidade do inteiro teor do termo 

Assinatura da 
pesquisadora 

5 
Termo de Compromisso 
para Utilização de Dados 

(TCUD) 

A pesquisadora deverá assinar e assumir a 
responsabilidade do inteiro teor do termo 

Assinatura da 
pesquisadora 

6 
Termo de 

Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE) 

A pesquisadora deverá elaborar TCLE contendo 
todos os critérios éticos adotados para 

concordância 

Disponibilização 
do link do TCLE 
para anuência e 
assinatura dos 

participantes da 
pesquisa  

7 
Folha de Rosto, TAEI, 
TCC, TCUD e TCLE  

A pesquisadora deverá juntar os documentos 
devidamente assinados e o link de acesso ao 

TCLE e enviar ao Sistema CEP/CONEP 

Submissão da 
documentação 

completa para o 
CEP 

Fonte: elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

Também foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que 

foi elaborado com base na Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510 de 07 de 

abril de 2016, norma regulamentar do CNS que objetiva estabelecer e construir um marco 

normativo fundamentado na ética da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais e Aplicadas.  
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O TCLE aplicado a todos os participantes da pesquisa e nele constou as 

considerações éticas e de privacidade que garantiram o direito à informação e a privacidade, 

sendo dado o livre arbítrio de participação e, se interessado, de desistir a qualquer momento sob 

quaisquer condições da pesquisa.  

Foi disponibilizado o link de acesso do TCLE em formato PDF Anexo D (p. 177) 

para que os participantes da pesquisa pudessem ter uma via para análise antes da assinatura: 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=1UrT5VtKmAMhv6J46Ijm4d7_MgPmD0

E6v. 

Foi elaborado um único TCLE elaborado para todos os participantes, autorizando a 

análise e coleta de dados qualitativa e quantitativa da participação divulgada no Facebook, não 

sendo identificado os atores sociais nestas análises, os quais, serão denominados pela letra P 

(participante) em ordem sequencial numérica.  

No convite enviado aos participantes da pesquisa ficou claro que o consentimento 

foi previamente apresentado e, em caso de concordância em participar, foi considerada como 

anuência para coleta de dados das respostas ao questionário/formulário ou entrevista da 

pesquisa. O convite para a participação na pesquisa conteve, obrigatoriamente, o link para 

endereço eletrônico e texto com as devidas instruções de envio, que informou ser possível, a 

qualquer momento e sem nenhum prejuízo, a retirada do consentimento de utilização dos dados 

do participante da pesquisa. Nessas situações, a pesquisadora responsável ficou obrigado a 

enviar ao participante de pesquisa, a resposta de ciência do interesse do participante da pesquisa 

retirar seu consentimento. 

Com relação aos membros que aceitaram voluntariamente escreverem seus 

depoimentos no diário do leitor, cujo conteúdo está inserido no Guia de Implantação de Rede 

Colaborativa de Leitura Literária nas Organizações, foi disponibilizado o e-mail da 

pesquisadora para que os depoimentos fossem enviados devidamente identificados. A 

importância da identificação desses atores socais da pesquisa e as impressões cognitivas 

adquiridas pelos leitores serviram de indicativo qualitativo para análise da mediação da leitura 

literária. 

Deixou-se claro a liberdade dos participantes em desistir a qualquer momento, 

assim como o compromisso de se dar um feedback dos resultados antes de serem publicados.  

Somado a todos estes procedimentos éticos, foi necessário moldar a pesquisa com 

as normas inseridas no comunicado sobre as orientações para procedimentos em pesquisas com 

qualquer etapa em ambiente virtual do Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS expedida 

pela Coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de 24 de fevereiro de 2021. 
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O documento é uma orientação elaborada para proteger direitos dos participantes 

das pesquisas no atual contexto da pandemia causada pela Covid-19 em que as pesquisas 

presenciais foram adaptadas para os ambientes virtuais. Em seu parágrafo primeiro, o 

documento identifica como meio ou ambiente virtual:  

Meio ou ambiente virtual: aquele que envolve a utilização da internet (como e-mails, 
sites eletrônicos, formulários disponibilizados por programas, etc.), do telefone 
(ligação de áudio, de vídeo, uso de aplicativos de chamadas, etc.), assim como outros 
programas e aplicativos que utilizam esses meios (CONEP, 2021). 

Conforme o Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS foi preciso descrever 

na metodologia da pesquisa todas as etapas e fases não presenciais do estudo e, nesse sentido, 

a etapa em que houve contato dos participantes com a pesquisadora, de forma indireta, ocorreu 

por meio do empréstimo dos livros físicos que passaram por procedimentos higiênicos, os quais 

foram elencados detalhadamente na subseção 5.1.4, referente aos cuidados e higiene com o 

acervo como prevenção à Covid-19 (p. 121). 

Convém esclarecer que a pesquisa teve critérios éticos rígidos principalmente por 

ter uma metodologia um pouco mais complexa, devido a sua natureza quali-quantitativa, que 

em dado momento foi necessário envolver questões e informações sobre os participantes da 

pesquisa, em que os dados foram qualitativamente obtidos por meio de narrativas e observação 

participante, inclusive no Facebook foram disponibilizados, estrategicamente, espaços para o 

leitor descrever, formular ou questionar suas impressões sobre a leitura.  

4.7 Análise SWOT 

O diagnóstico do ambiente social da Procuradoria da União no Estado de Sergipe 

(PU/SE), foi delimitado para a temática explorada na pesquisa e seus objetivos. Além do 

diagnóstico ambiental, também foi elaborada a análise do seu desempenho, para identificar e 

determinar os recursos disponíveis na organização e como eles influenciaram positivamente ou 

negativamente o campo empírico da execução da intervenção. 

Não obstante, vale ressaltar que tal percepção está inserida e deve ser adequada ao 

Planejamento Estratégico da AGU, que é desenvolvido pelo Departamento de Gestão 

Estratégica (DGE), o qual no art. 4º, inciso II do Decreto 10.608 de 25 de janeiro de 2021, 

prevê: “Coordenar o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, 

gerencial e de avaliação do desempenho institucional da Advocacia-Geral da União” (BRASIL, 

2010).  
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O DGE tem discutido e aprovado projeto de revisão do Planejamento Estratégico 

para o quadriênio 2020-2023, buscando dados para o novo planejamento com fins de realizar 

um diagnóstico sobre a percepção dos membros e servidores sobre os principais temas das áreas 

finalísticas, de apoio e de gestão do conjunto de atividades.  

Considera-se relevantes as questões de modificações estratégicas e estruturais na 

organização da Advocacia-Geral da União como ministério do poder executivo, face as 

modificações atuais provocadas pela pandemia. Em maior destaque está o sítio tecnológico 

extremamente desenvolvido e apto a receber as mudanças de desterritorialização e 

regionalização do órgão.  

Entende-se que essas transformações ainda em andamento, contudo, 

potencializadas pelo teletrabalho e outras inovações, face ao enfrentamento da Covid-19, 

ampliaram as oportunidades para a execução dessa pesquisa que, a princípio, não estava 

fundamentada nesses impactos.  

A questão cultural de aproximação e de relações interpessoais que vinham se 

acumulando no decorrer desse século foi abruptamente substituída pelo distanciamento social 

e pelo trabalho remoto. Ao mesmo tempo, vivencia-se uma nova configuração para 

socialização, e as práticas de leitura literária, abarcadas pelas mídias sociais trarão, a contento, 

a relação de afetividade e pertencimento pelos sujeitos organizacionais que aderirem ao projeto. 

Importante observar que esta análise identificou as principais oportunidades e 

ameaças a partir dos seus pontos fortes e fracos em função da missão da organização. No âmbito 

desta pesquisa o diagnóstico é realizado com o propósito direcionado para identificar a real 

situação da promoção da leitura no contexto organizacional, temática estritamente vinculada ao 

campo da biblioteconomia e a ações de socialização que são pertinentes, mas raramente 

realizadas em organizações, o que traz a importância da análise crítica do ambiente em um 

contexto interno e externo.  

Para Cortes (2019) mapear o ambiente é importante porque identifica sua inter-

relação com aspectos internos e externos e desta forma se torna possível contextualizar os 

aspectos relevantes do relacionamento com a sociedade como um todo, transcendendo os 

limites internos da organização para posteriormente se realizar uma análise mais apurada com 

base em suas diretrizes estratégicas, por meio da Análise do Desempenho Organizacional – 

SWOT. 

A análise SWOT está sustentada pelos pilares da missão, visão e valores de uma 

empresa, a qual permite realizar uma análise estratégica do ambiente organizacional. Oriundo 
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da língua inglesa, o termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) (CHIAVENATO, 2003). 

Chiavenato (2003) explica que a análise SWOT permite mapear os pontos fortes e 

fracos do ambiente interno relacionando-os com as oportunidades e ameaças presentes no 

ambiente externo, buscando melhorar o desempenho organizacional a partir das oportunidades 

identificadas e pela redução das ameaças. Sob esta perspectiva, entende-se que a análise do 

ambiente externo e interno é que vai permitir o diagnóstico dos problemas e questões a serem 

enfrentadas para um planejamento e plano de ação que venha potencializar os pontos fortes e 

ao mesmo tempo minimizar os efeitos dos pontos fracos, sempre considerando as ameaças do 

ambiente externo.  

Lansa e Mazzuchetti (2013) entende que um diagnóstico traz um cenário realista da 

empresa, seja ele pessimista ou otimista, fortalecendo uma base sólida do seu vínculo com um 

futuro mais favorável para a empresa. Entende-se que autora trata do diagnóstico do ambiente 

interno e externo como dados estratégicos que podem ser transformados em metas ou objetivos 

futuros. Neste ponto, a SWOT vem auxiliar a empresa no planejamento estratégico dentro do 

ambiente necessário para a sua melhoria. 

Para Wrigth, Kroll e Parnell (2000) os dados e informações levantados com o 

diagnóstico da empresa precisam ser processados e interpretados a partir do problema que possa 

comprometer as vantagens do ambiente e, desta forma, auxiliar na formulação de estratégias 

que venham fortalecer a organização. 

Oliveira, Perez e Silva (2005) identificam a análise de SWOT como uma ferramenta 

prática e metodológica para análise do ambiente, o qual pode ser dividido em: ambiente interno, 

no qual podem ser analisadas as forças e as fraquezas e o ambiente externo, onde estão situadas 

as principais oportunidades e ameaças para a organização.  

As estratégias devem ser formuladas a partir dos resultados da análise dos 

ambientes externo e interno, ou seja, visando aproveitar ao máximo as oportunidades 

diagnosticadas, minimizar as ameaças, potencializar os pontos fortes, explorando-os da melhor 

maneira possível e reduzir os impactos negativos dos pontos fracos (LANSA; 

MAZZUCHETTI, 2013).   

Chiavenato (2003) definem a metodologia de análise de ambiente SWOT como um 

sistema simples utilizado para posicionar estrategicamente uma empresa, cruzando as 

oportunidades e as ameaças externas a uma organização com seus pontos fortes e fracos (Figura 

8).  
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Figura 8 – Matriz SWOT 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2008). 

Desta forma, quando se percebe um ponto forte, ele será ressaltado ao máximo; e 

quando for percebido um ponto fraco, o setor deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, 

minimizar seus efeitos (WRIGTH; KROLL; PARNELL, 2000). Neste mesmo sentido, Paixão 

(2012, p. 33) argumenta que: 

As empresas bem-sucedidas reconhecem que o ambiente está constantemente 
apresentando novas oportunidades e ameaças e compreendem a importância de 
continuamente monitorar e se adaptar ao ambiente. Por esse motivo, vão buscar 
informações para que se inicie o processo de formulação da estratégia. 

Com base na análise do ambiente em um contexto organizacional, proceder-se-á 

uma análise do ambiente da pesquisa voltada para o problema da pesquisa, com fins de se 

identificar os principais pontos que possam fortalecer e possibilitar oportunidades para ajudar 

o ambiente interno e possíveis fatores que possam favorecer o compartilhamento dos conteúdos 

da leitura literária para o desenvolvimento de habilidades e competências no processo da 

leitura-escrita para as práticas organizacionais no âmbito da Procuradoria da União em Sergipe. 

A SWOT foi desenvolvida por meio de análise do ambiente sob três perspectivas: 

o ambiente interno, microambiente e macro ambiente, por envolver uma organização 

pertencente ao poder executivo federal. 
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4.7.1 Análise e diagnóstico do ambiente da Procuradoria da União em Sergipe (PU/SE) 

A análise do ambiente interno vai diagnosticar a possibilidade da mediação e 

compartilhamento da leitura literária em uma organização com o intuito de promover uma 

pesquisa-ação de fomento à leitura literária no âmbito da PU/SE. Neste sentido, buscou-se 

identificar se as ações de incentivo à leitura, através do espaço de compartilhamento em rede e 

socialização de experiências literárias, podem potencializar o desenvolvimento de habilidades 

e competências no processo de leitura-escrita para as práticas organizacionais. 

O diagnóstico visa identificar os pontos fortes e fracos, além das ameaças e 

oportunidades para que se possa atingir os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

 Implantar uma rede de compartilhamento de leitura literária, com 

disponibilização de obras em suportes tradicionais, cedidos em coparticipação 

entre os colaboradores da organização, abrindo possibilidades de 

disponibilização de leituras em suporte digital. 

 Identificar como a mediação da informação e da leitura podem contribuir para a 

socialização do conhecimento nas organizações, por meio do fomento à leitura 

literária e as práticas de leitura compartilhada. 

 Explorar o potencial da formação do leitor em nível organizacional, utilizando 

as redes sociais, mensurando os principais resultados. 

 Contribuir para mudanças na cultura organizacional, advindas da socialização 

da leitura literária, estabelecendo aproximação e diálogo entre os diversos 

segmentos de colaboradores, ativando a espiral do conhecimento. 

 Demonstrar as possibilidades de compartilhamento de livros em suporte 

tradicional de papel, seguindo protocolos de segurança, determinados pela 

pandemia da Covid-19. 

O diagnóstico da Procuradoria da União no Estado de Sergipe (PU/SE) sofre 

influência direta e hierárquica da Procuradoria-Geral da União (PGU) e mais diretamente da 

Procuradoria Regional da União da 5ª Região (PRU5), mas em termos de anuência e da 

colaboração dos participantes da pesquisa pode-se cogitar que, por ser realizada em uma rede 

social que é o Facebook, a influência quanto à adesão está livre de interferências da gestão, 

embora vale ressaltar que é uma pesquisa de cunho social, realizada em um ambiente 

informacional na Internet e está assentada em uma unidade social de pesquisa que é a PU/SE. 
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Portanto, os elementos culturais, gerenciais, interpessoais e outros poderão e devem influenciar 

no estímulo aos participantes.  

O ambiente social da pesquisa somado aos seus participantes representa a parte 

mais importante para que o projeto seja bem-sucedido, embora o profissional da informação 

aprenda a dominar os desafios, a construção de habilidades e competências o ensinou. Esse 

ponto de partida tem sido a motivação dessa pesquisadora. Com base na amplitude de 

socialização que a leitura pode permitir aos seus leitores, pela potencialização do seu poder 

reflexivo e argumentativo para tomada de decisão, realizou-se a principal análise do ambiente 

da PU/SE voltado para o compartilhamento da leitura literária em nível organizacional (Quadro 

14). 

Quadro 14 – Análise do ambiente da Procuradoria da União em Sergipe 

ANÁLISE DO AMBIENTE DA PU/SE 

ASPECTOS INTERNOS 

FORÇA FRAQUEZA 

Anuência para execução da implantação da Rede 
Orquídea 

Demanda excessiva de trabalho 

Aceitação dos funcionários em participar da pesquisa Ausência de motivação 

Presença de profissionais da Ciência da Informação 
no quadro de servidores 

Ausência de Biblioteca 

Apoio a projetos inovadores Falta de mecanismos para implementação do projeto 

Participação de servidores em projeto piloto (inativo) 
em leitura literária no ano de 2013. 

Ausência de programa de capacitação e de incentivo à 

leitura 

Falta de incentivo a ações culturais na organização 

ASPECTOS EXERNOS 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Acesso à Internet Redes Sociais Digitais 

A leitura como incentivo para socialização do 
conhecimento 

SARS-Cov-2 

Disponibilidade de acervo literário Resistência à leitura literária 

Democratização da leitura Ausência de cultura leitora 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 
 

4.7.2 Considerações da análise do ambiente interno 

A Procuradoria da União no Estado de Sergipe - PU/SE é o órgão integrante da 

AGU, representante em Sergipe dos órgãos de execução da Advocacia-Geral da União e está 
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subordinada à Procuradoria Regional da União da 5ª Região – PRU/PE, instância superior que 

centraliza grande parte dos procedimentos administrativos.  

Possui peculiaridades com relação ao quadro de servidores porque é formado por 

Advogados da União, membros da carreira da AGU, e Servidores Administrativos que com 

exceção dos Administradores e Contadores concursados, em sua maioria foram inicialmente 

cedidos dos mais diversos órgãos de esfera federal e redistribuídos para o quadro de pessoal da 

Advocacia-Geral da União, por ocasião da publicação da Lei 10.480 de 2 de julho de 2002, que 

os absorveu para o seu quadro de pessoal. Inclui-se ainda em seu quadro de atuação 

administrativa os funcionários terceirizados que prestam serviços ao órgão. 

Observa-se que a atuação destes profissionais está contextualizada no cenário da 

evolução das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) inerentes às mudanças 

decorrentes da sociedade da informação e do conhecimento em que a informação, em qualquer 

dos seus formatos, é o principal ativo das instituições, públicas ou privadas, atuando como 

protagonista nos processos de tomada de decisão e disponibilizada em sistemas de redes em 

que tramitam as informações vitais para o desenvolvimento das unidades de informação.  

Desta maneira, identificou-se o diagnóstico dos pontos fortes e fracos do ambiente 

interno da PU/SE voltados para os objetivos e problemática da pesquisa. 

No âmbito do Governo Federal, muitos foram os avanços tecnológicos para o 

gerenciamento da informação e a sua recuperação, através do uso sistemático de sistemas 

informatizados para a realização das atividades meio e fim, realidade que está sedimentada 

pelos novos paradigmas da Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

Dessa forma, no âmbito organizacional, a informação está disponibilizada em 

sistemas integrados em redes organizacionais, através de interfaces variadas com processo de 

produção, fluxo e recuperação da informação, destacando-se os seguintes sistemas: 

Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), Sistemas Informatizados de Gestão 

Arquivística de Documentos (SIGAD), Sistema de Informação Gerencial (SIG), Sistema de 

Gestão de Acesso (SIGAC). 

Ao vislumbrar um projeto de incentivo à leitura, o ambiente interno é analisado 

pelo profissional da Ciência da Informação sob uma dimensão extremamente dinâmica e, ao 

contrário de outras profissões, como um ambiente sedimentado na informação e nas suas 

possibilidades de promover mudanças sociocognitivas no ambiente. Como objeto de estudo e 

de trabalho, a informação deve ser elemento-chave para o desenvolvimento das suas atividades. 

Com relação a ausência da biblioteca, a promoção de incentivo à leitura por meio 

da mediação torna evidente que o ambiente virtual da unidade de informação jurídica é uma 
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realidade no órgão que tem a sua biblioteca centralizada junto a Escola da AGU em Brasília e 

não existem bibliotecários efetivamente concursados ou bibliotecas em suas unidades regionais 

e estaduais. Contudo, existem profissionais atuantes que vierem cedidos e se graduaram na área 

da Ciência da Informação, que atuam no apoio à Disseminação Seletiva da Informação (DSI), 

assessoria de Gerenciamento Eletrônico de Documentos e no gerenciamento de arquivo 

jurídico, podendo ser inseridas ações culturais de socialização do conhecimento e fomento à 

leitura. 

4.7.3 Considerações da análise do ambiente externo 

A AGU atua em três tipos de representações junto à União. A representação 

contenciosa, que se dá por meio da representação judicial e extrajudicial da União (Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, e dos órgãos públicos que exercem função essencial à 

justiça), além de suas autarquias e fundações públicas.  

A representação judicial é exercida em defesa dos interesses dos referidos entes nas 

ações judiciais em que a União figura como autora, ré ou ainda, terceira interessada. A 

representação extrajudicial é exercida perante entidades não vinculadas à Justiça, como órgãos 

administrativos da própria União, Estados ou Municípios. 

A estrutura organizacional da AGU está regulada pela Lei Complementar nº 73, de 

10 de fevereiro de 1993, e pelo Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Os profissionais 

do Direito na AGU estão dispostos na seguinte estrutura organizacional:  

 O Advogado-Geral da União representa a União perante o Supremo Tribunal 

Federal.  

 O Procurador-Geral da União representa a União perante o Superior Tribunal 

de Justiça nas questões cíveis e trabalhistas e o Procurador-Geral da Fazenda 

Nacional, nas questões tributárias e fiscais.  

 Os Procuradores Regionais representam a União junto aos Tribunais 

Regionais Federais nas cinco regiões, com sede no DF, RJ, SP, RS e PE.  

 Os Procuradores-Chefes nos Estados representam a União junto à 1ª instância 

nas Capitais (Justiça Federal e Trabalhista).  

 Os Procuradores Seccionais e Escritórios de Representação representam a 

União junto à 1ª instância no interior. 
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A função social da AGU é promover o assessoramento e orientação dos dirigentes 

do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e fundações públicas, para dar fulcro jurídico 

aos atos administrativos que serão praticados, viabilizando a materialização e regulamentação 

das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos contratos e, ainda, na 

proposição e análise de medidas legislativas (Leis, Medidas Provisórias, Decretos e Resoluções, 

entre outros) necessárias ao desenvolvimento e aprimoramento do Estado Brasileiro.5  

A AGU também desenvolve atividades de conciliação e arbitramento, voltadas para 

resolver administrativamente os litígios entre a União, autarquias e fundações, evitando, assim, 

a provocação do Poder Judiciário. 

Nesta perspectiva, a análise do ambiente externo visa identificar as oportunidades 

que possam favorecer a implantação da ação desta pesquisa ou amenizar as ameaças para 

planejar as estratégias do plano de ação. 

Por se tratar de uma unidade de informação jurídica, a implantação de um projeto 

de leitura o torna inovador e desafiador porque a atuação da AGU está vinculada a um órgão 

maior, conforme explica Cortes (2019): 

A missão, visão e valores são planejados pela instância superior que é a Procuradoria 
Geral da União vinculada diretamente ao Gabinete do Ministro da AGU. As diretrizes 
estratégicas em sua maioria estão voltadas para gestão de processos e dos litígios os 
quais, por excelência, correspondem a atividade fim da instituição. 

Promover ações de fomento à leitura literária na organização para potencializar o 

desenvolvimento de habilidades e competências no processo de leitura-escrita para as práticas 

organizacionais, que é o objetivo desta pesquisa, perpassa por ameaças que fogem a uma 

instancia regional ou estadual do órgão, contudo a questão da centralização setorial em Brasília 

não impede a atuação e nem a implementação de projetos em unidades estaduais, pelo contrário, 

ao aplicar esta pesquisa de incentivo e mediação da leitura, a PU/SE poderá se destacar no 

pioneirismo de conhecimento do campo de atuação do profissional da CI, promovendo a 

Socialização do Conhecimento na Unidade e se destacando pela inovação. 

  

                                                           
5 A principal fonte para a caracterização da Advocacia-Geral da União foi o conteúdo institucional do Portal da 
AGU.  
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5 RESULTADO DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO 

Fundamentada nas etapas estabelecidas no plano de ação e na delimitação da 

pesquisa que teve por objetivo geral a elaboração de um guia de implantação de rede 

colaborativa de leitura nas organizações, ambientado em redes sociais, com a finalidade 

principal da mediação de leitura literária, contribuindo com a apropriação do regime de 

informação em implantação global, os resultados da intervenção vieram atender o objetivo geral 

e os objetivos específicos da pesquisa, os quais foram validados a partir dos resultados das 

análises qualitativas e quantitativas. 

5.1 Rede Orquídea de compartilhamento de leitura literária 

Atendendo ao objetivo específico da pesquisa de “Implantar uma rede de 

compartilhamento de leitura literária, com disponibilização de obras em suportes tradicionais, 

cedidos em coparticipação entre os colaboradores da organização” a Rede Orquídea foi criada 

em 15 de setembro de 2020, como grupo privado e direcionado aos membros da Procuradoria 

da União em Sergipe (PU/SE) que são os participantes desta pesquisa, a qual buscou, 

principalmente, promover o conhecimento e a socialização aos membros da rede de leitura por 

meio do acesso e uso compartilhado das obras literárias disponibilizadas por empréstimos pela 

pesquisadora e adquiridas por compra, cessão por prazo determinado dos acervos pessoais dos 

membros da rede ou doação definitiva pelos usuários cadastrados. 

Observou-se que desde a criação da rede de compartilhamento de leitura houve a 

efetiva participação de 30 servidores da PU/SE, sendo 03 Advogados da União, 15 servidores 

técnico-administrativos, 03 terceirizados, 02 estagiários, dentre os 43 servidores ativos da 

organização, e mais 07 servidores aposentados que ingressaram no grupo.  

Em termos quantitativos, o nível de participação foi de 70% do total de 30 

participantes, entre os servidores ativos e aposentados, sinalizando um resultado 

estatisticamente elevado e com um nível de participação alto. Outro ponto positivo foi a 

diversidade de cargos, funções, nível educacional e heterogenia hierárquica e um fator muito 

gratificante foi o retorno ao grupo da PU/SE de 07 servidores aposentados. 

Para maior entendimento, a Rede Orquídea foi idealizada no projeto de pesquisa 

aprovado pelo Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento 

(PPGCI/UFS) desta proponente no ano de 2019 e a escolha da Rede Social virtual foi uma 

alternativa para facilitar o acesso ao acervo em rede e a disponibilização do acervo físico. Esta 

possibilidade foi uma garantia de que o servidor pudesse acessar em qualquer tempo e local a 
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Rede Orquídea, como incentivo ao hábito da leitura e adequação de horário com as atividades 

laborais.  

Posteriormente, já em meados de março de 2020, a pandemia do novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) afligiu o mundo e impactou todas as pesquisas em andamento.  

Nesse contexto pandêmico de distanciamento social e um grande número de mortes 

assolando o mundo e o país, a Rede Orquídea foi estruturada e continua ativa, embora o tempo 

de pesquisa já tenha encerrado em 15 de setembro de 2021, e a PU/SE ainda não tenha retornado 

às suas atividades presenciais. 

Em termos de análise de dados a data limite da intervenção foi encerrada em 15 de 

setembro de 2021, período equivalente ao prazo de um ano de observação e pesquisa-ação. Este 

período foi estabelecido pela pesquisadora para analisar o compartilhamento de leitura, as ações 

de mediação, o comportamento leitor, entre outros fatores. São usuários da Rede Orquídea os 

Advogados da União, Servidores Ativos e Aposentados, Estagiários e Terceirizados que 

aceitaram e cumpriram os requisitos de ingresso como membros da Rede Orquídea, grupo 

privado no Facebook. 

Figura 9 – Página inicial da Rede Orquídea no Facebook 

Fonte: Imagem disponível em: https://www.facebook.com/groups/613056829375548. 
Acesso em: 9 ago. 2021. 
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Originalmente, a facilidade e possibilidade de acesso e interação por meio da leitura 

literária em uma em rede social foi escolhida para que não houvesse interferência da gestão na 

intervenção, em termos de distração dos participantes no horário de trabalho e, principalmente, 

pela ausência de uma biblioteca no interior da PU/SE, somada às reclamações de falta de tempo 

para dedicação a leitura literária, comumente reivindicada por algumas pessoas durante a sua 

vida funcional. 

Competiu à pesquisadora, organizar e controlar a circulação das obras literárias, sob 

a sua guarda, do acervo do projeto de leitura, obtidas por compra, doação definitiva e doação 

provisória dos usuários. Tela com o acervo inicial fotografado para exposição da Rede Orquídea 

conforme figura 10. 

Figura 10 – Tela inicial contendo o acervo da Rede Orquídea em 15 de setembro de 2020 

Fonte: Imagem disponível em: https://www.facebook.com/groups/613056829375548. Acesso em: 9 ago.  
 2021. 

Apesar de a Rede Orquídea ter sido assim projetada, aconteceram fatos que 

precipitaram o regime de informação que já vinha sendo alterado com as TICs. Os impactos 

causados pela pandemia da Covid-19 intensificaram o uso dos ambientes virtuais e alteraram 

as mediações de leitura, gerando uma ambiência virtual de leitura pela segurança da 

socialização sem riscos de contaminação pelo novo coronavírus.  

Desenvolvida no Facebook, a Rede Orquídea emergiu como uma estratégia 

inovadora de compartilhamento de leitura literária dentro de um ambiente digital, direcionada 
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aos membros de uma organização que estavam em trabalho remoto e cumprindo as regras da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) de distanciamento social, adaptando-se às mudanças 

presentes neste novo regime de informação em nível mundial, com ponto positivo para o 

desenvolvimento da Rede Orquídea.  

Ao idealizar a criação da rede de compartilhamento em ambiente virtual não se 

imaginava que no ápice da sua estruturação seria deflagrada a pandemia da Covid-19 e que 

somado à pandemia haveria o distanciamento social de todos os servidores, que passaram a 

atuar em teletrabalho regulamentado pelo Comunicado n. 00001/2020/GAB/PUSE/PGU/AGU 

de 18 de março de 2020 e renovado mensalmente, estando em vigor nos dias atuais, quando 

ainda não houve o retorno às atividades presenciais no âmbito da AGU e suas unidades 

regionais e nacionais.  

Incialmente o projeto foi impactado pelas transformações que aconteceram em 

nível institucional para enfrentamento da Covid-19, contudo, houve uma nova transformação 

na AGU em nível nacional, que modificou toda a relação de trabalho e organizou em rede toda 

atuação dos servidores da PU/SE: a Portaria PGU/AGU nº 26, de 14 de outubro de 2020. 

A Portaria promoveu a desterritorialização das atividades de representação judicial 

da União e dos processos de trabalho que suportam o exercício dessa competência, 

potencializando um problema antigo e cristalizado na cultura organizacional da AGU que é a 

falta de identidade funcional e de pertencimento. Para melhor entender, em seu parágrafo único 

a portaria preconiza: 

A desterritorialização constitui instrumento de equalização permanente do volume de 
trabalho, não promovendo a alteração da lotação ou do exercício de Advogados da 
União ou servidores administrativos, que permanecem responsáveis pelas atividades 
presenciais locais (AGU, 2020). 

O grande problema prático que foi observado consistiu na perda da identidade 

funcional, que já era um problema latente e, com a desterritorialização, agravou. A situação 

passou a ser identificada como uma dualidade de conflitos que envolvem a lotação dos 

servidores da PU/SE, vinculados ao seu órgão de origem, mas sob o comando de Chefia 

imediata distribuída em coordenações regionais e nacionais. Os vínculos institucionais ficaram 

fragilizados, sem referências e as expectativas indefinidas.  

O processo de desterritorialização não está completamente instituído e 

compreendido dentro da sua dimensão, o campo de atuação mudou drasticamente. A questão 

da equalização do volume de trabalho passou a atender a partir da distribuição das demandas 

judiciais regionalmente e toda a comunicação organizacional passou a ser realizada por meio 
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do Sistema AGU de Inteligência Jurídica e, neste modelo de trabalho, não existe qualquer tipo 

de relação interpessoal dentro da organização.  

Este fator não se resume somente à situação da pandemia, posto que a mudança do 

regime de informação naquela organização já estava prevista para acontecer, não na velocidade 

arbitrária que se sucedeu, nem na ausência de discussões e debates com o corpo administrativo 

e jurídico e, naquele momento, os conflitos foram potencializados.  

O grande desafio foi entender, superar e reunir no grupo do Facebook todos os 

integrantes da organização que voluntariamente concordaram em participar da Rede Orquídea. 

Já não havia setores em comum, ambiente físico e o acervo precisava passar por um tratamento 

especializado contra a contaminação pelo novo coronavírus. 

Com a desmaterialização, o isolamento físico, trabalho remoto, processo de luto 

pelas perdas presentes na organização, no seio familiar, no Brasil e no mundo, houve um 

distanciamento que além da esfera geográfica também foi selado pelo medo. Cada passo dado 

para estruturar a Rede Orquídea foi um recomeço para superação do medo, das perdas e dos 

danos. 

As questões de pertencimento também foram enfrentadas para a estruturação da 

Rede Orquídea, mas de alguma maneira consciente foi preciso compreender, dentro do possível 

que as mudanças criam novos nexos e refletir que nessa perspectiva podemos reconhecer a 

organização e sermos reconhecidos como atores socais é fundamental para se continuar ativo.  

A Rede Orquídea trouxe em si a resistência para prosseguir, com a arma da leitura 

e o incentivo das palavras que são muito bem expressas por Thiesen (2013, p. 286) “Precisamos 

construir uma memória institucional no tempo presente, o único de que dispomos, já que o 

passado já passou, e o futuro está em nossas mãos”. Foi preciso entender que existe um novo 

ambiente social capaz de romper a barreira do distanciamento.  

O desafio tornou-se uma grata surpresa: as pessoas buscaram pertencimento e 

comunicação interpessoal em rede, sentiram a segurança em uma comunidade que além da 

leitura era uma porta aberta de encontros e diálogos sobre a organização e assuntos afins. O que 

se enxergava desafio, tornou-se superação.  

A Rede Orquídea possibilitou o encontro social e cultural dos seus membros, 

motivada pela leitura literária e pelo espaço social em comum aos servidores. O Facebook 

recebeu em seu mais amplo significado a Rede Orquídea, revestida pela tecnologia e pela 

vontade de pertencer, assim como a mangueira frondosa da PU/SE recebeu a orquídea, flor 

conservada até os dias atuais, retomando aquela história contada anteriormente no corpo desta 

pesquisa.  
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Os leitores foram chegando, aposentados reanimaram seus laços de amizade e 

ganharam pertencimento. Chegaram os estagiários, advogados, servidores administrativos e 

terceirizados para compor uma rede de compartilhamento, que já estava ganhando por sua 

função, características de rede de segurança. A Rede Orquídea foi assim estruturada. O grupo 

estava formado, resistimos ao distanciamento social, à desterritorialização e fortalecemos os 

laços pessoais e institucionais.  

5.1.1 Convite para participação da Rede Orquídea 

O convite para participação da Rede Orquídea foi enviado através do e-mail 

institucional e para os empregados terceirizados por meio do e-mail pessoal. Foi elaborado um 

convite personalizado com as principais informações sobre a Rede Orquídea, deixando claro 

que estaria à disposição para sanar qualquer dúvida. 

Na sequência serão dispostas as imagens do folheto elaborado como convite.  

Figura 11 – Rede Orquídea: identificação da pesquisadora 

 
Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 
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Figura 12 – Rede Orquídea: convite oficial 

 
Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

A estratégia em encaminhar previamente os convites por e-mail foi possibilitar que 

os possíveis participantes da pesquisa pudessem visualizar previamente a Rede Orquídea e 

entendessem melhor os seus objetivos e funcionalidade. Junto ao e-mail foi consultado aos 

servidores a indicação de obras que gostariam de ler e a partir das indicações algumas obras 

foram adquiridas por compra pela pesquisadora para compor parte do acervo literário. Esta 

estratégia possibilitou uma aproximação maior da pesquisadora com os servidores da PU/SE e 

aumentou o grau de confiança na pesquisa. 

5.1.2 Regulamento 

O grupo de compartilhamento de leitura disponibilizou acervo de obras literárias 

estruturado por doações provisórias, doações permanentes e aquisição por compra realizada 

pela pesquisadora. 

As obras foram disponibilizadas para escolha e visualização no Facebook, canal 

oficial de comunicação entre os membros, sendo o empréstimo das obras literárias físicas 

realizado por entrega por motoboy na casa dos membros da rede, os quais devem 

obrigatoriamente pertencer ao quadro de servidores da Procuradoria da União em Sergipe, 

ambiente social da pesquisa, constituído de Advogados da União, servidores administrativos 

ativos e aposentados, estagiários e terceirizados cadastrados na Rede Orquídea no Facebook,  



115 
 

A Rede Orquídea está vinculada à pesquisa do Mestrado Profissional em Gestão da 

Informação e do Conhecimento da UFS desenvolvida pela aluna e servidora da Procuradoria 

da União em Sergipe, Cleide Aparecida Freires Belchior, e objetivou promover o conhecimento 

e a socialização de todos que voluntariamente ingressaram e participaram da rede de leitura, 

por meio do acesso e uso comum da leitura das obras literárias disponibilizadas para 

empréstimo. 

Competiu a esta pesquisadora, organizar e controlar a circulação das obras do 

acervo do projeto, responsabilizando-se por todos os procedimentos de higiene e desinfecção 

contra a contaminação pelo SARS-CoV-2. 

As obras literárias após depositadas no ambiente físico, localizado na residência da 

pesquisadora, foram disponibilizadas para empréstimo aos usuários cadastrados no projeto, 

sendo observadas as regras de higiene e desinfecção contidas no regulamento e descritas na 

subseção 5.1.4 que trata da desinfecção do acervo. 

Para melhor especificar, o Quadro 15 apresenta os artigos estabelecidos no 

regulamento oficial e com a concordância dos participantes da pesquisa. 

Quadro 15 – Regulamento da Rede Orquídea 

Artigo Disposição 

Art. 1º 

As obras literárias, divulgadas por meio da rede de compartilhamento de leitura, que será um 
produto da ação de intervenção empreendida na PU/SE, serão disponibilizadas para empréstimo 
aos usuários cadastrados no projeto, sendo observadas as regras contidas no regulamento. 

§1º 
Em nenhuma hipótese haverá transferência de propriedade da obra depositada para a 
Procuradoria da União em Sergipe, exceto se o proprietário assim se manifestar 
expressamente. 

Art. 2º 

A pesquisadora inicialmente convidará os servidores para participarem da rede de leitura, e, após a 
concordância expressa destes, poderão fazer a solicitação das obras disponibilizadas, bem como 
entregar para depósito os seus livros para coparticipação no projeto e compartilhamento das obras 
com os usuários da rede. 

§1º 
Serão aceitos para depósito os livros que estiverem em bom estado de conservação e 
que possuam pouca ou nenhuma rasura. 

§2º 
A Avaliação dos livros para deposito será realizada pela pesquisadora, sua Orientadora 
e a Bibliotecária, os quais serão cadastrados como acervo temporário. 

Art. 3º 

Os livros disponibilizados na rede de leitura Orquídea, no Facebook, para empréstimo serão 
enviados pela pesquisadora aos participantes, sem nenhum custo aos mesmos, para o local por eles 
escolhido, sendo que o endereço pode ser informado à administradora da rede, via mensagem 
privada pelo Messenger ou para o e-mail: cleidefreiresbelchior@gmail.com 

Art. 4º 
Para a devolução do livro, o leitor deve informar à pesquisadora com antecedência de 1 dia, e enviar 
para o endereço indicado na etiqueta que acompanha o livro, sem custo para o leitor. Favor avisar 
antecipadamente qual o horário para que a pesquisadora envie a pessoa que irá buscar o livro. 

Art. 5º 
O empréstimo de obras que estiverem com o status “disponível” na rede de leitura Orquídea, no 
Facebook, poderá ser solicitado pelos participantes à administradora da rede e ocorrerá 
semanalmente, de segunda à sexta-feira, exceto nos feriados. 

Art. 6º 

O empréstimo das obras obedecerá a adoção de medidas de prevenção e redução de riscos ao 
enfrentamento da Covid-19. 

§1 
Os livros do acervo do projeto serão classificados em três status: 1º emprestado; 2º em 
higienização (por um período de 14 (catorze) dias, não sendo permitido seu 
empréstimo neste período) e 3º disponível. 



116 
 

§2º 
A lista dos livros do acervo será atualizada na rede de compartilhamento a cada 
mudança de status para o acompanhamento pelo leitor. 

Art. 7º 
O empréstimo do livro se dará pelo período de 30 dias, podendo ser renovado por até 15 dias, desde 
que não ultrapasse o prazo de até 45 dias consecutivos. 

Art. 8º 
No ato do empréstimo do livro o interessado obriga-se a conservar a obra recebida, sob pena de 
não mais poder participar do projeto. 

Art. 9º 
Caso haja mais de um interessado numa mesma obra, terá preferência o participante que fez o maior 
número de depósitos, podendo haver lista de espera. 

Art. 10º 

Os interessados poderão inscrever-se para empréstimo quando o livro de interesse estiver 
emprestado, sendo incluído em lista de espera. 

§1 
Para efeito de empréstimo será obedecida a ordem cronológica de inscrição dos 
interessados.   

§2º A inscrição de que trata o caput prevalece a qualquer outro critério de preferência. 

Art. 11º 

Em caso de obra danificada ou extraviada pelo usuário, esta deverá ser substituída por outro 
exemplar, considerando a mais nova edição de publicação. 

§1 
O participante que não atender ao disposto no caput ficará impedido de realizar 

empréstimo das obras literárias da rede de leitura Orquídea. 

§2º 
Se a obra extraviada estiver com tiragem esgotada, prevalece a melhor forma de 

substituição que satisfaça ao proprietário do livro. 
Art. 12º Será permitido apenas o empréstimo de um livro por vez para cada interessado. 

Art. 13º 

Os membros da Rede Orquídea poderão gravar vídeos com duração entre 15-20 segundos e enviar 
para o e-mail da pesquisadora: cleidefreiresbelchior@gmail.com, contando as suas experiências 
com a leitura, concedendo autorização, se assim concordarem, para que sejam divulgados dentro 
do grupo de leitura, a fim de contribuir compartilhando o conhecimento e socializando a cultura na 
organização. 

Art. 14º 
Os casos omissos serão resolvidos pela administradora da Rede Orquídea e comunicados aos seus 
membros pela pesquisadora responsável. 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

Em nenhuma hipótese houve transferência de propriedade da obra depositada para 

o projeto em curso, exceto se o proprietário assim se manifestou expressamente. Em caso de 

obra danificada ou extraviada, o usuário ficou responsável em substituir a obra por um exemplar 

igual considerando a mais nova edição de publicação. Caso a obra extraviada se encontrasse 

com tiragem esgotada, prevaleceria a melhor forma de substituição que satisfizesse o 

proprietário do livro. 

5.1.3 Acervo da Rede Orquídea 

Devido à pandemia da Covid-19 foi necessário organizar o acervo analógico na 

residência da pesquisadora. Sendo assim satisfeitas as questões logísticas e a facilidade de 

transporte e execução de protocolo de descontaminação das obras liberadas para empréstimo.  

O acervo foi adquirido a partir aquisição por compra realizada pela pesquisadora, 

pela tutela provisória do acervo particular de obras literárias disponibilização pelos membros 

da rede e pela doação permanente de algumas obras, as quais após passarem por procedimentos 

higiênicos e de desinfecção foram mantidas e organizadas no acervo da residência da 

pesquisadora e disponibilizadas virtualmente através da Rede Orquídea.  

(Continuação do quadro 15). 
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Os empréstimos foram autorizados para os membros do grupo da Rede Orquídea, 

ou seja, os Advogados, servidores técnico-administrativos, aposentados, estagiários e 

terceirizados da PU/SE por tempo determinado. 

Os livros foram categorizados por assunto, incluídos de forma simplificada no 

grupo da Literatura Brasileira contendo o elemento básico fundamental para classificação por 

categorias a partir do grupo da Literatura que a temática abrange e ordenado na estante por 

ordem alfabética de autor, conforme as seguintes categorias: romance nacional, romance 

estrangeiro, autoajuda, religião e espiritualidade, HQs, ficção científica, biografias e histórias 

reais, obras adaptadas de filmes, novelas e séries e box de trilogias.  

Foram adquiridas três estantes para acondicionar o acervo físico em uma sala 

adaptada para o trabalho remoto e a pesquisa. O intuito em separar o acervo em diferentes 

estantes pintadas com cores variadas foi uma maneira de a pesquisadora classificar e selecionar 

os livros.  

Figura 13 – Acervo da Rede Orquídea acondicionado em estantes por cores  

 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisa (2020). 

Na estante azul foram classificados os livros do acervo geral da Rede Orquídea, na 

estante rosa os livros separados, higienizados e desinfetados para empréstimo. Na estante 

amarela os livros ficavam de quarentena por 14 dias, para a realização dos procedimentos para 

higienização e tratamento mecânico de prevenção contra a contaminação pela Covid-19, que 

estão descritos na figura 16 (p. 123). 
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O arranjo dos livros nas estantes também seguiu uma classificação por gênero 

literário classificado de forma simplificada, mas de acordo com os gêneros literários da 

Classificação Decimal de Dewey. Não foi realizada catalogação dos livros por se tratar de uma 

área que não está no domínio da pesquisadora, mas, o controle de empréstimo foi realizado em 

planilhas do Microsoft Excel e atendeu a necessidade do projeto por se tratar de um número de 

exemplares pequenos.  

Os livros foram classificados conforme os gêneros: romances nacionais, romances 

estrangeiros, romances policiais, romances de ficção científica, Adaptações de HQs, religião e 

espiritualidade, autoajuda, séries, sagas e trilogias. 

A aquisição do acervo foi inicialmente composta por obras doadas provisoriamente 

sob tutela desta pesquisadora e foram entregues pelos servidores da PU/SE nesta pesquisa 

denominados de depositários. As doações ocorreram no começo do ano de 2020, antes do início 

da pandemia.  

Para cada depositário foi elaborado um Termo de Responsabilidade assinado pela 

pesquisadora, conforme Apêndice A (p. 165), declarando estar ciente das obrigações de tutela, 

conservação da obra literária e da responsabilidade de devolução no tempo em que o cedente 

requisitar, em igual estado de conservação da obra. As obras doadas provisoriamente somaram 

um total de 14 (catorze) relacionadas no quadro 16. 

Quadro 16 – Relação dos livros cedidos provisoriamente para a Rede Orquídea 

Depositário Função na PU/SE 

Ercílio Nascimento de Jesus Servidor do Núcleo de Cálculos e Perícias 

Ordem Título do Livro Autor 

01 A luta contra a depressão Felipe Aquino 

02 Do fetiche ao afeto Arão Araújo Gomes 

03 O espelho da felicidade Fábio de Melo 

04 Registros à meia voz Leunira Batista Santos Sousa 

05 The Secret Rhonda Byrne 

Depositário Orientadora da Pesquisa 

Valéria Aparecida Bari Orientadora do Mestrado 

Ordem Título do Livro Autor 

01 Seleções de livros -  vol. 61: A sentinela; Doce revés; 
Do início ao fim e Sem retorno. 

Seleções Reader’s Digest 

 

02 Seleções de livros -  vol. 64: 61 horas; Cavalos mal domados; 
O que fazer quando alguém morre e Esperança de natal.  

Seleções Reader’s Digest 

03 Seleções de livros -  vol. 100: Lavoura de sangue; Minha 
primeira nora; O lar das crianças e Estação Waterloo 

Seleções Reader’s Digest 
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04 
Seleções de livros -  vol. 101: Impasse; Agência número 1 de 
mulheres detetives; Uma jornada de coragem e Prova de 
intenção 

Seleções Reader’s Digest 

05 Seleções de livros -  vol. 102: Na rua onde você mora 
Lover’s lane; O observador e A viagem mais cruel 

Seleções Reader’s Digest 

Depositário Função na PU/SE 

Vanderléa Nóbrega A. Cortes Coordenação de Mediação e Negociação de Conflitos 

Ordem Título do Livro Autor 

01 A noite passada sonhei com a paz: o diário de Dang Thuy Tram Dang Thuy Tram 

02 Não há glória sem lutas: uma história de superação Waldemar Neto 

03 O duque e eu Julia Quinn 

04 O visconde que me amava Julia Quinn 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

Para as obras doadas em definitivo para o projeto ficou estabelecida uma análise 

prévia das condições de conservação e estando de acordo com os padrões ideais, após aprovação 

do livro, foi elaborado um Termo de Doação Permanente assinado pelo servidor e dada a ciência 

pela pesquisadora responsável no Apêndice B (p. 166). As 29 obras doadas definitivamente 

estão relacionadas no quadro 17. 

Quadro 17 – Relação dos livros doados definitivamente para a Rede Orquídea 

Ordem Título do livro Autor 

01 
A arte da sabedoria: edição completa com os 
oráculos inspiradores escritos há mais de 300 
anos 

Baltasar Gracián 

02 A cidade do sol Khaled Hosseini 

03 A dança da sedução Nora Roberts 

04 A dança dos dragões: as crônicas de gelo e fogo George R. R. Martin 

05 A guerra dos tronos: as crônicas de gelo e fogo George R. R. Martin 

06 A última carta de amor Jojo Moyses 

07 Amor é prosa sexo é poesia Arnaldo Jabor 

08 Ana e o beijo francês Stephanie Perkins 

09 As esganadas Jô Soares 

10 Assassinos sem rosto Henning Mankell 

11 Carrie, a estranha Stephen King 

12 Cem anos de solidão Gabriel Garcia Marquez 

13 Comer, rezar e amar. Elizabeth Gilbert 

14 Em algum lugar do paraíso Luís Fernando Verissimo 

15 Estação Carandiru Dráuzio Varella 

16 Memória de minhas putas tristes Gabriel Garcia Marquez 

17 Muito longe de casa memórias de um menino-
soldado 

Ishmael Beah 

  (Continuação do quadro 16). 
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18 Não me esqueças Babi A. Sette 

19 O caçador de pipas Khaled Hosseini 

20 O código da Vinci Dan Brown 

21 O demônio e a Srta. Prym Paulo Coelho 

22 
O monge e o executivo: uma história sobre a 

essência da liderança 

James C. Hunter e Maria da Conceição Fornos 

De Magalhães 

23 Os sonhos não envelhecem Marcio Borges 

24 O código da Vinci Dan Brown 

25 Quem é você, Alasca? Green John 

26 Simplesmente faça 101 dias consecutivos de 
sexo 

Douglas Brown 

27 Soberano C. J. Sansom 

28 Todas as suas imperfeições Colleen Hoover 

29 Verity Colleen Hoover 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2020). 

Algumas obras foram adquiridas após consulta prévia por e-mail aos servidores no 

momento de encaminhamento do convite para participar da Rede Orquídea. Esta estratégia foi 

uma forma de incluir a participação dos convidados antes mesmo do serem membros da rede e 

desta forma criar uma maior proximidade dos servidores com a pesquisa.  

Para as obras adquiridas por compra também foram consultados grupos de leitura 

no Facebook dos quais a pesquisadora é membro, a saber: Literatura de Época, Clube de 

Literatura Brasileira Contemporânea, Clássicos da Literatura Brasileira e Carlos Drummond de 

Andrade - Poesia. Estes grupos são especializados em discussão de leitura e sugestões de livros 

literários. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa a pesquisadora adquiriu um total de 154 

(cento e cinquenta e quatro) exemplares de livros de literatura por compra, sendo estes 

selecionados a partir de sugestões dos membros da Rede Orquídea através de enquetes abertas 

em datas variadas. Importante destacar que esta ação motivou a interação em rede dos 

participantes da pesquisa. A relação de livros comprados pela pesquisadora está disponibilizada 

em quadro no Anexo E (p. 180). 

O total de obras literárias que integraram o acervo da Rede Orquídea é de 197 

exemplares disponibilizados para empréstimos aos membros cadastrados. 

Todo o acervo foi devidamente higienizado e desinfetado visando sua 

disponibilização para empréstimo, conforme descrito na próxima subseção. 

 

(Continuação do quadro 17). 



121 
 

5.1.4 Cuidados e higiene com o acervo como prevenção à Covid-19 

Houve muita preocupação e compromisso em garantir um tratamento de quarentena 

e higienização mecânica do acervo para possibilitar o empréstimo e seu envio de forma segura 

aos membros da Rede Orquídea, lembrando que embora a rede possua um acervo digital de 

obras de domínio público, o quantitativo de solicitações de empréstimos em obras físicas 

superou as obras digitais. 

Por se tratar de um vírus onde acontecem dúvidas e suposições sobre as possíveis 

formas de transmissão e o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, buscou-se 

identificar os estudos mais recentes sobre estas questões e suas diretrizes para se estabelecer 

um protocolo de segurança embasado em dados cientificamente testados e comprovados.  

Para melhor entender como proceder com as obras em suporte físico de papel no 

atual cenário em tempos de pandemia da Covid-19, inicialmente buscou-se identificar o 

comportamento do vírus nas superfícies e se revestir de informações cientificamente aprovadas.  

Fundamentou-se nos resultados publicados pelas pesquisas de Kampf (2020), 

Suman et al. (2020) e Van Doremalen et al. (2020) concluíram que o coronavírus pode persistir 

em superfícies de 2 (duas) horas a 9 (nove) dias, considerando que existe uma variação quanto 

ao tipo de superfície, a temperatura ambiente e o tipo da cepa do vírus. Adaptado dos resultados 

da pesquisa dos pesquisadores supra, o quadro 18 relaciona as superfícies mais comuns de 

contato que melhor orientaram os cuidados nesta pesquisa. 

Quadro 18 – Indicativo de resistência do SARS-CoV-2 em superfícies 

Tipo de Superfície Tempo máximo de resistência 

Aço inoxidável Até 72h (meia-vida 5.6 horas) 

Aerossol – partículas no ar  3h 

Alumínio 2-8 h 

Cobre 4 horas 

Luva de látex 8 h 

Madeira 4 dias 

Papel 4 a 5 dias 

Papelão 24h 

Plástico Até 72h 

Vidro 4 a 5 dias 

Fonte: Adaptado das fontes: Kampf (2020), Suman et al. (2020) e Van Doremalen (2020). 

Com base nos resultados supra os critérios de resistência do SARS-CoV-2 em 

superfícies serviram de indicativo para as sugestões de Vam de Berg (2020) a qual estabeleceu 
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como seguro manter uma quarentena de 14 (catorze) dias para o processo de desinfecção de 

todo o acervo literário do projeto.  

Em termos de higienização do acervo foi utilizado como as recomendação da Nota 

Técnica nº 34 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que em sua ementa 

elenca “Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos 

realizados durante a pandemia da Covid-19 assim como a Nota Técnica nº 

26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA de 23 de abril de 2020, que descreve em seu 

teor “Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na 

desinfecção de superfícies, durante a pandemia da Covid-19.  

Estas recomendações da ANVISA permitiram embasar os procedimentos 

mecânicos de quarentena, adaptando-as para os cuidados com o local e o acerto, bem como as 

condições de embalagem, entrega e transporte. 

A higienização da obra foi realizada de acordo com as orientações da OMS e das 

instituições internacionais e nacionais voltadas ao patrimônio cultural respeitado o tempo de 

quarentena de 14 dias, e o livro foi embalado em plástico bolha e revestido de papel madeira. 

Com relação a limpeza das estantes e mobiliários onde o acervo se encontrou 

utilizou-se solução de álcool 70%, água sanitária, Cloro e Lysoform entre os demais sugeridos 

pela ANVISA (2020). 

Quanto a limpeza do acervo, além das orientações da ANVISA, adotou-se 

orientações de segurança e cuidados com documentos e livros em tempos de pandemia, 

elaborado pela equipe do Arquivo Central e do Laboratório de Pesquisa em História e 

Arquivologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF, 2021). 

A limpeza do acervo da Rede Orquídea consistiu na limpeza a seco dos livros 

utilizando-se trinchas macias e panos secos, com muita delicadeza, devido a sensibilidade do 

papel. Não podendo utilizar produtos químicos, considerou-se o tempo de quarentena de salutar 

importância.  

Houve uma maior preocupação em como embalar os livros para empréstimo de 

forma segura, porque eles precisavam passar por um transporte para entrega na casa dos 

membros da Rede Orquídea. Com base nos indicativos de resistência do SARS-CoV-2 ficou 

decidido que a melhor estratégia seria deixar o livro em quarentena e posteriormente embalado 

adequadamente e desinfetado com álcool a 70%, visto que o plástico pode receber este tipo de 

tratamento.  

Uma segunda camada de proteção de embalagem para o livro foi o papel madeira, 

que possui textura resistente e capaz de receber uma camada de álcool ao chegar ao destino do 
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empréstimo, sem alterar ou adulterar as características de resistência do plástico que envolve o 

livro. Desta forma, o destinatário pode receber o livro, borrifar com álcool a 70% e a embalagem 

fica desinfetada, reduzindo o risco da presença do SARS-CoV-2 e de outros patógenos. 

A figura 14 apresenta a imagem do livro etiquetado com a logomarca da Rede 

Orquídea e a confirmação da higienização da obra literária.  

Figura 14 – Livro com etiqueta de higienização e embalado com plástico para empréstimo 

Fonte: Imagem do acervo fotográfico da Rede Orquídea (2020). 

Figura 15 – Imagem de marca página e canetas personalizadas da Rede Orquídea. 

 

Fonte: Imagem do acervo fotográfico da Rede Orquídea (2020). 
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Foram confeccionadas canetas, marca-páginas ou marcador de livro, encaminhados 

em cada primeira solicitação de empréstimo, como forma de agradecimento pelo empréstimo e 

personalização da Rede Orquídea (Figura 15). 

Cumpridos os procedimentos de limpeza houve maior preocupação quanto ao envio 

dos livros para os membros da pesquisa. Para maior segurança adotou-se um protocolo de 

segurança que pode ser visualizado no Fluxo de Empréstimo e Quarentena do Acervo Literário 

(Figura 16). 

Figura 16 – Fluxo de empréstimo e quarentena do acervo literário 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

O fluxo inicia-se na escolha pelo livro que acontece na Rede Orquídea no Facebook 

e segue a sequência explicada em cada item numerado do fluxo acima sequenciado. Destaca-se 

que a comunicação inicia em um ambiente de rede social virtual e segue todo o seu 

desenvolvimento em ambiente físico que envolve cuidados que foram estrategicamente 

elaborados para que a pesquisa não sofresse perdas ou interrupções.  
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A pesquisadora projetou uma forma de realizar brindes para estimular a 

participação do grupo e neste sentido encomendou a confecção de algumas canecas 

personalizadas com a logomarca da Rede Orquídea. 

As entregas dos prêmios seguiram os mesmos padrões de segurança e higienização 

aplicados aos livros. Em algumas oportunidades a entrega do brinde foi realizada de forma 

direta com a pesquisadora, principalmente nos meses em que quase todos os usuários já haviam 

tomado a segunda dose da vacina para prevenção à Covid-19. 

5.2 Análise do questionário sobre a experiência leitora na Rede Orquídea associado à 

observação participante  

Os questionários possibilitaram avaliar a experiência leitora na Rede Orquídea, 

podendo em alguns momentos da análise entrecruzar os resultados com as práticas de leitura 

registradas no diário de campo da etnografia virtual além do comportamento leitor com relação 

a utilização do acervo. Os questionários seguiram um enquadramento com respostas com única 

escolha e com múltipla escolha, estruturadas em função dos objetivos específicos da pesquisa. 

Foram encaminhados um total de 30 questionários por meio do e-mail dos membros 

da Rede Orquídea e foram devolvidos, devidamente respondidos, um total de 21 questionários, 

um número que equivale a 70% dos participantes. Ponto positivo.  

No primeiro eixo foram elaboradas duas questões relacionadas ao enfoque dos 

suportes tradicionais ou digitais do acervo literário da Rede Orquídea objetivando atender ao 

primeiro objetivo específico da pesquisa que está relacionado a estruturação e implantação da 

Rede Orquídea.  

Indagando sobre os suportes físicos ou digital dos acervos e a preferência de leitura, 

as respostas destacaram que leitores da Rede Orquídea preferem em sua grande maioria os 

suportes tradicionais, evidente que os livros os romances em formatos digitais, quando não 

estão no domínio público, requerem um investimento que no contexto desta pesquisa seria mais 

complexo adaptar.  

A questão de hábito de leitura em mídias digitais também pode influenciar o hábito 

leitor e tende a ser uma tendência conforme evidenciado pelos leitores que apontaram a opção 

pela preferência de leitura em ambos os formatos (23,8%) que aponta a opção de ambos os 

formatos, conforme observado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Enfoque dos suportes tradicionais ou digitais do acervo literário da Rede Orquídea 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

Uma surpresa positiva e inovadora encontrada no gráfico 1 e relevante para esta 

pesquisa foi uma preferência de 19 % dos leitores por adaptações literárias em quadrinhos. No 

acervo da Rede Orquídea só havia dois exemplares de romances adaptados para os quadrinhos, 

sendo eles: Os miseráveis de Víctor Hugo e Sonhos de uma noite de verão da coleção 

Shakespeare. Posteriormente, foram inseridos mais 4 exemplares de obras literárias nessa 

modalidade, em virtude da sua aceitação pelos leitores. 

No diário de pesquisa da etnografia virtual o livro “Os Miseráveis” foi uma 

adaptação de livro clássico para quadrinhos discutido e mediado entre os leitores, conforme 

diálogo: 

P12 você indicou para P17 e eu li depois que ele devolveu... que obra clássica 
maravilhosa, nunca imaginei a emoção que poderia ter lido uma obra em HQ. Que 
adaptação maravilhosa! Conhecia o filme e o livro..., mas, lê em HQ trouxe nova visão 
para mim como leitor, enquanto via as imagens, os quadros, os diálogos simplificados 
eu observava a dimensão da imagem e das narrativas nos quadrinhos... como pode 
levar a imaginação ainda mais longe? Que surpresa maravilhosa... sugiro a leitura de 
romances adaptados em HQ para todos, eu não conhecia, me surpreendi positivamente 
(P8, 2021). 
 
Não conhecia nenhum romance em HQs e fiquei desconfiada com a divulgação do 
livro, mas, por curiosidade li o romance “Os miseráveis”, sinceramente, foi mais uma 
curiosidade. Gostei, achei a leitura fácil e dinâmica. Acabei logo. A Rede Orquídea 
poderia adquirir mais livros. Ou almanaques de gibis. Eu gosto (P 12, 2021). 
 
Eu também peguei a obra “Sonhos de uma noite de verão”, mas não gostei. Achei a 
adaptação muito simples, meio leitura infantil (P1, 2021). 
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A segunda questão aborda a preferência do leitor com relação a escolha da obra 

literária. Por se tratar de uma pesquisa de método misto já é possível identificar implícita nas 

opções das questões a mediação da leitura literária de forma explícita e compartilhada.  

Observa-se que não existe grande diferença das opiniões quanto aos fatores que 

influenciaram a escolha dos livros literários na rede, sendo o maior percentual na opção da 

escolha por sugestões e opiniões dos membros da Rede Orquídea, uma característica de 

mediação compartilhada da leitura literária, seguida da escolha por capa, autores, gêneros entre 

outros que também pode representar autonomia leitora seguida de um percentual quase igual 

da escolha das obras por indicação da pesquisadora. Por último os leitores da amostra leram a 

partir de divulgação de outros canais de comunicação (Gráfico 2). 

Gráfico 2 – Enfoque sobre a influência na escolha dos livros literários na Rede Orquídea 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

A análise do gráfico 2 também passou pelas lentes da observação participante da 

pesquisa, descritas pelas manifestações de postagens, likes e discussões. Acredita-se que a 

mediação se efetivou entre os membros com as indicações de obras porque foi a opção em que 

predominou a escolha dos livros. 

Esta ação de mediação em realizar enquetes e discussões para aquisição de obras 

motivou os membros da rede e melhorou o engajamento. Dentro das estratégias de mediação, 

as impressões e as experiências leitoras compartilhadas promoveram o fortalecimento do hábito 

leitor.  
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Ainda sob a análise do gráfico 2, a estratégia da pesquisadora em incentivar a leitura 

por enquetes e sugestões fortaleceu os laços e corroborou com o percentual observado no 

gráfico sobre a mediação entre os membros da Rede Orquídea. 

Um exemplo evidente na pesquisa está na paixão pela leitura de séries que cresce 

após os leitores assistirem a série na televisão, ou filmes no cinema. O forte apelo comercial 

neste tipo de livros tende a crescer devido a divulgação em massa e se torna evidente quando 

se realiza enquetes de sugestões para aquisição de obras. O que não desfaz o valor literário da 

literatura de filmes e séries. 

Algumas interações podem ser evidenciadas com a análise de conteúdo das 

postagens na Rede Orquídea, no caso da série Bridgertons, uma das mais vistas na história da 

Netflix6, o exemplar do livro “O duque e eu” e o “Visconde que me amava”, segundo livro de 

uma série de total de oito livros, causou interação direta entre os leitores. Houve muitas 

postagens de indicação dos livros para leitura e aumentaram os empréstimos das obras. 

Outra série que foi adquirida através de enquetes e sugestões dos membros do grupo 

e passou a dominar o ranking de obra mais discutida e emprestada foi a coleção dos livros de 

Anne de Green Gables, conforme diálogos:  

O box de livros da série “Anne de Green Gables” foi a coleção que mais sonhei na 
vida, nunca pude comprar. Não acredito que a Rede Orquídea me deu este presente. 
Pretendo ler todos (P 26, 2021). 
 
Ah! As confusões de Anne de Green Gables é uma leitura inesquecível, uma caixinha 
de surpresas, acho que nenhum jovem, adulto ou velho não tem o que aprender com a 
Anne. E a descrição que a autora faz sobre Anne nos faz acreditar que estamos ao seu 
lado (P 27, 2021). 
 
Senhora traça de livros, saudamos a nossa mediadora, quem mais lê neste grupo 
orquídeas, que maravilha ter a coleção da Anne de Green Gables conosco. Vamos 
viajar para o mundo da imaginação e esquecer o medo. Não deixem de ler, é uma 
grande oportunidade (P 30, 2021). 
 
A sugestão dos colegas para aquisição da coleção de Anne me mostrou um novo tipo 
de literatura... achava que seria uma obra juvenil..., mas, tem questões de amizade e 
valores que estamos tão carentes neste período de pandemia... me sinto 
saudosa...quando leio Anne é como se corresse pelos campos com ela... como tem 
sido boa esta leitura (P 3, 2021). 

Finalizando a análise do gráfico 2, qualitativamente o percentual que atribui aos 

leitores a escolha das obras para leitura por capa, autores, gêneros entre outros fatores pode 

caracterizar a autonomia leitora dos membros da Rede Orquídea, que pode estar associada e 

relacionada ao conhecimento prévio e compreensão de leitura. 

                                                           
6 Dados informados pela Netflix. Disponível em: https://www.netflix.com/br/. Acesso em: 15 set. 2021. 
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No segundo eixo foram elaboradas duas questões com enfoque de identificar a 

socialização do conhecimento por meio das obras, elaboradas a partir do seguinte objetivo 

específico: Identificar como a mediação da informação e da leitura podem contribuir para a 

socialização do conhecimento por meio das obras literárias.  

Inicialmente o gráfico 3 apresenta os resultados sobre a principal motivação 

encontrada para ler o livro da Rede Orquídea. 

Gráfico 3 – Enfoque socialização do conhecimento por meio de obras literárias 

  
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021).  

A análise do gráfico 3 destaca que os leitores procuram a leitura inicialmente para 

distração, gosto e lazer, seguida da possibilidade de atualização cultural ou conhecimento geral, 

para a variável do crescimento pessoal e aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade.  

Com estes resultados, identifica-se que existe além da leitura para o lazer uma visão 

de conhecimento seja para enriquecer o vocabulário, pela interpretação e principalmente pela 

relação de novos significados que são adquiridos através da leitura e do seu compartilhamento. 

Os resultados trazem elementos que confirmam a importância do incentivo à leitura, no caso 

desta amostra, a possiblidade de leitura na organização contribuindo para a socialização do 

conhecimento. Seria inovar com a leitura as possibilidades de conhecimento na organização. 

Em complemento a esta questão, buscou-se identificar em nossa amostra se houve 

alguma influência para o desenvolvimento do gosto literário dos membros da Rede Orquídea 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Enfoque das principais influências no gosto pela leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

A análise do gráfico 4 possibilita entender a influência que a educação possui para 

a formação de leitores, evidente que estamos trabalhando com uma amostra que o menor grau 

de escolaridade é o ensino médio, conforme descrito no quadro 8 (p. 86), mas a diferença desta 

opção é muito maior em relação as outras variáveis. Os parentes de diferentes graus representam 

a segunda maior variável, seguida do Bibliotecário que também teve uma participação não tão 

relevante como deveria nos resultados. Este percentual de 28,6 %, equivalente ao terceiro 

indicativo de influência no gosto leitor dos participantes, indicando que o papel da biblioteca 

ainda não está reconhecido como espaço cultural e de leitura e que ações de incentivo à leitura 

integram a luta diária das bibliotecas escolares para mudar este cenário. Talvez a maior surpresa 

seja o percentual, mesmo pequeno do papel de um influenciador digital como possível 

incentivador e mediador da leitura.  

A pesquisa avançou para o objetivo específico de explorar o potencial da formação 

do leitor em nível organizacional, mensurando a partir dos resultados nos quadros 5 e 6 o 

enfoque das questões voltadas para a investigação de como o leitor identifica a sua participação 

na Rede Orquídea, quanto ao desenvolvimento do gosto pela leitura, seguida das principais 

barreiras encontradas para o desenvolvimento do hábito leitor no contexto da Rede Orquídea, 

respectivamente. 
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A participação de um servidor em uma rede de leitura dentro de uma organização 

vem acompanhada, na maioria das vezes, da vontade de inovar, mudar e aprender com a leitura 

novos conhecimentos, contudo, nem sempre pertencer a um grupo fechado de leitura literária 

em âmbito organizacional representa disponibilidade de tempo ou espaço.  

Gráfico 5 – Enfoque da participação do leitor da Rede Orquídea e sua relação com o gosto pela leitura literária 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

Analisando o gráfico 5 e os seus resultados, identifica-se que a grande maioria dos 

membros da Rede Orquídea concordam que existe uma grande possibilidade da formação leitor 

através de rede de compartilhamento de leitura literária e este percentual é um indicativo que 

existe a predisposição para a implantação de projetos de leitura nas organizações.  

Para um projeto de leitura literária com o público-alvo compondo os integrantes de 

uma organização não é surpresa ter um percentual impactante da falta de tempo como motivo 

para a leitura das obras literárias. O hábito leitor se constrói em casa, na escola e deve 

acompanhar toda a vida do indivíduo, contudo, se cruzarmos as respostas elencadas no decorrer 

da pesquisa podemos observar que a leitura também faz parte de uma cultura leitora, mas, 

precisa de motivação, de hábitos, de projetos e da democratização da leitura. 

Em contrapartida existem as barreiras que podem interferir no sucesso da Rede 

Orquídea. Ao analisar-se a questão 6 do questionário, identificou-se com mais clareza estas 

barreiras (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Enfoque das principais barreiras encontradas para a leitura de obras literárias 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

Os participantes da pesquisa apontaram a falta de tempo como principal barreira 

para a leitura em obras literárias. Evidente que o tempo é um fator relevante para qualquer 

atividade, mas, a leitura pode ser incluída na lista de prioridades e o tempo pode ser gerenciado 

e favorecer a favor do leitor. O valor do livro é apontado como segunda maior causa de barreira 

para a leitura, mas na Rede Orquídea houve um investimento financeiro da pesquisadora na 

compra de 154 exemplares de livros para o acervo literário, conforme Anexo E (p. 180), 

considerando uma opção entre outras que existem, a exemplo das bibliotecas que 

disponibilizam obras literárias sem custos para leitura.  

Com relação a disponibilização de livros da Rede Orquídea, foram recebidas 29 

obras através de doações definitivas dos acervos dos servidores da PU/SE somadas a 14 

exemplares de obras em custódia provisória dos acervos particulares dos colaboradores para o 

projeto. Quantitativamente, a Rede Orquídea possui um acervo literário de obras físicas, no 

total de 197 romances disponíveis para empréstimos, sem nenhum custo para os seus membros, 

o que foi favorável para sanar a questão da barreira financeira apontada pelos leitores. 

Partindo-se para o objetivo específico de contribuir para mudanças na cultura 

organizacional advindas da socialização da leitura por meio de obras literárias foram 

estabelecidas três diferentes questões que serão analisadas nos gráficos 7, 8 e 9 respectivamente, 

com a análise voltada para o enfoque da possibilidade de mudança da cultura organizacional e 
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socialização do conhecimento. O gráfico 7 apresenta as questões referentes a mudança de 

frequência na leitura literária a partir da Rede Orquídea.  

Gráfico 7 – Identificação da frequência de leitura literária a partir do ingresso na Rede Orquídea? 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

A frequência da leitura analisada a partir do ingresso dos membros na Rede 

Orquídea poderá servir de indicativo para identificação de formação de leitores. A pergunta 

propositalmente vai indicar se houve mudança no hábito de leitura no período equivalente a um 

ano de análise da pesquisa. A Rede Orquídea, mesmo tendo como suporte uma mídia digital, 

foi desenvolvida para um grupo fechado com objetivo de desenvolver mudanças na cultura 

leitora em organização.  

Os dados apontam que o maior percentual de aumento do hábito de leitura 

aconteceu nos últimos três meses, seguido do percentual do último ano e por último, nos últimos 

seis meses. Entende-se que o percentual de 9,5 % dos leitores que permaneceram sem alteração 

são os membros que estão na Rede Orquídea, mas não participaram das atividades no Facebook.  

Acredita-se que existam dois fatores que possam indicar o aumento do hábito da 

leitura nos últimos três meses. Inicialmente, houve aquisição de novos exemplares de livros 

neste período com ações de divulgação em rede e o outro fator poderia ser o fato de os usuários 

sentirem-se mais seguros em solicitar o empréstimo em função da vacinação contra a Covid-

19. É possível que o leitor tenha desenvolvido o hábito da leitura como um processo que no 

decorrer de um ano de pesquisa tenha sido evidenciado mais recentemente.  
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Quanto as questões 8 e 9 existe um consenso dos respondentes em percentual igual, 

cerca de 14 respondentes (66,7%) concordando plenamente ou em parte, sem discordarem, com 

a afirmativa de que Rede Orquídea, grupo privado no Facebook, pode ser considerada um novo 

ambiente estreitador de laços sociais, capaz de promover um encontro sociocultural dos seus 

membros, motivado pelo foco do interesse em comum da leitura literária e pelo espaço social 

em comum aos servidores da PU/SE. Na mesma proporção, os respondentes concordaram 

plenamente com a afirmativa de que a Rede Orquídea de compartilhamento de leitura literária 

pode ser considerada um ambiente inovador e colaborativo, capaz de contribuir por meio da 

apropriação da informação e do conhecimento, com o seu desempenho na Organização 

(PU/SE), embora um respondente não se mostrou decidido em concordar. 

Buscando responder os objetivos referentes ao objetivo específico de “Demonstrar 

as possibilidades de compartilhamento, seguindo protocolos de segurança, determinados pela 

pandemia da Covid-19”, a questão 10 teve como enfoque identificar com os respondentes se 

existiram possibilidades de compartilhamento seguindo protocolos de segurança para combate 

e prevenção à Covid-19. Diante dos percentuais encontrados, apontamos os principais 

resultados (Gráfico 8). 

Gráfico 8 – Contribuição da Rede Orquídea para a socialização e o compartilhamento da leitura em tempos de  
Covid-19 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa (2021). 

Segundo análise dos dados representadas no gráfico 8, no contexto do isolamento 

social provocado pela pandemia da Covid-19, a variável que afirma que houve contribuição da 
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Rede Orquídea para a interação dos membros da organização da PU/SE em ambiente virtual, 

fortalecida por meio da leitura literária ocupou o maior percentual de respostas (76,2 %), 

acompanhada da afirmativa de que também trouxe pertencimento para os servidores da 

Organização (PU/SE), principalmente junto aos servidores ativos e aposentados, em tempos de 

isolamento social (61,9%).  

Na mesma questão também houve as opções que foram selecionadas em igual 

percentual de 42,9%, de que a Rede Orquídea fortaleceu os relacionamentos interpessoais na 

PU/SE e aproximou os servidores que ainda estão em trabalho remoto. Pode-se compreender 

que a Rede Orquídea se tornou um ambiente social seguro que atendeu todos os cuidados de 

higiene no fluxo de empréstimo e quarentena do seu acervo físico. 

Outro ponto importante elencado no gráfico 8 está relacionado ao pertencimento 

que a Rede Orquídea pode oferecer aos servidores da PU/SE, em um ambiente que mesmo 

desenvolvido em meio virtual está representado por pessoas com valores, medos, anseios e com 

diferentes significados de vida.  

Em algumas postagens houve depoimentos e desabafos dos servidores com relação 

ao distanciamento social e a Covid-19, principalmente nos últimos seis meses em que houve 

um número elevado de mortalidade, conforme análise das postagens. 

Em termos de pertencimento, apresentamos os seguintes relatos postados e 

discutidos entre os membros: 

Depois que ingressei na Rede Orquídea passei a me comunicar mais com os colegas 
da Procuradoria da União, apesar do distanciamento social (P12, 2020). 
 
Sobre as afirmativas de medo discutidas, principalmente nesse período de pandemia, 
as leituras que fiz e as interações no grupo do Facebook foram de grande ajuda para 
aliviar boa parte das preocupações. Pretendo continuar realizando as leituras e estas 
não deixarão de fazer parte da minha vida. Espero que a Rede Orquídea continue após 
a pandemia (P6, 2020). 
 
A tecnologia infelizmente me afetou e eu parei de ler. Fiquei com mania de assistir os 
filmes e não tinha ânimo para abrir um livro. Tentei ler num Tablet, mas sem grande 
êxito, e parei. Ingressei na Rede Orquídea para rever os colegas, estando aposentada, 
estava muito distante de todos... por uma parte, esta rede me trouxe de volta de um 
isolamento mais forte que o da própria pandemia (P28, 2021). 
 
Quando a pesquisadora, Cleidinha me convidou para participar do Rede Orquídea, a 
princípio, fiquei pensando que não iria me animar, nem lembrava dos amigos, 
ninguém me ligava..., mas diante de uma pandemia e cansada de ver TV, me 
redescobri relendo a literatura estrangeira, comecei com uma leitura leve de Jane 
Austin "Orgulho e Preconceito" e "Persuasão". Mais recentemente, como sempre fui 
fã da literatura francesa, não resisti ao título sugestivo de "A Livraria Mágica de Paris" 
- apesar da escritora ser alemã -então, claro que o escolhi para ler. Então, eu só tenho 
a agradecer a Cleide, pela criação da Rede Orquídea que me trouxe de volta ao amor 
que sempre tive pela leitura (P26, 2020). 
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Considerando-se o nível de satisfação dos participantes da Rede Orquídea, obteve-

se o grau de satisfação elevado, em que 17 (dezessete) participantes, 81% dos respondentes, 

afirmaram que estavam muito satisfeitos com a participação na rede e 4 (quatro) participantes 

da pesquisa declararam-se satisfeitos. Esse índice é um indicativo para que ao prosseguir com 

a Rede Orquídea se possa ajustar e adequar as necessidades informacionais dos leitores e 

também melhorar a interação direta no grupo. 

5.3 Rede Orquídea na espiral do conhecimento 

Considerando-se que nas organizações, no contexto da Sociedade da Informação e 

do Conhecimento, os processos informacionais sofrem a influência da cultura e da 

comunicação, ao discutir os resultados desta pesquisa pode-se ressaltar a importância de um 

ambiente organizacional favorável para o compartilhamento do conhecimento. Esse elemento 

tem sido uma estratégia fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência das empresas no 

mundo globalizado.  

Quando abordam a comunicação organizacional e comunicação informacional, 

Santos e Valentim (2013, p. 6) reconhecem, que “A comunicação permeia todos os processos 

de uma organização, sendo constantemente destacado na literatura como um elemento essencial 

para manter a dinâmica das atividades desenvolvidas nesse ambiente”. A comunicação 

organizacional é o elo entre os seus integrantes para que possa acontecer de forma coordenada 

e compartilhada a aprendizagem e a geração do conhecimento organizacional. 

Evidente que existe uma preocupação maior em identificar a origem do 

conhecimento acessível, ou tentar compartilhar e socializar parte do conhecimento, para que se 

possa atribuir significados às ações.  

Ao enveredar pela geração do conhecimento, os autores Nonaka e Takeuchi (1997) 

trouxeram uma sólida abordagem sobre a criação do conhecimento nas empresas e socialização 

dos conhecimentos essenciais à organização. Para Nonaka e Takeuchi (1997) o conhecimento 

criado e disseminado é incorporado e sistematizado aos produtos e serviços e se entrelaçam 

entre os processos e os sistemas de formalização e compartilhamento do conhecimento 

organizacional.  

Em se tratando de uma rede de leitura literária, ativar a espiral do conhecimento da 

Rede Orquídea com base na proposta dos autores supra, não é uma tarefa fácil. Apesar da 

dificuldade, esta possibilidade foi vislumbrada como um dos objetivos da pesquisa, a saber: 

Contribuir para mudanças na cultura organizacional, advindas da socialização da leitura 
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literária, estabelecendo aproximação e diálogo entre os diversos segmentos de colaboradores, 

ativando a espiral do conhecimento (Figura 17). 

Figura 17 – Rede Orquídea na espiral do conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1977). 

A Rede Orquídea está em um suporte digital que é a Rede Social Virtual, Facebook, 

no entanto, a mediação e todo o processo de socialização e compartilhamento do conhecimento 

podem acontecer em ambientes físicos, digitais ou híbridos, pois a leitura alcança esta 

dimensão. 

Ao se estabelecer a Rede Orquídea como rede social de compartilhamento de leitura 

literária acontece a construção de campo, que contribui para a socialização através da 

aproximação de colaboradores, independentemente de hierarquias, atividades e setorizações. 

Esta relação de construção de campo e de socialização permeia os diálogos que acontecem por 

meio de uma ação de interferência provocada pelos mediadores ou desenvolvida no Facebook 

entre pares, ou seja, entre os membros da Rede Orquídea.  

A partir do momento em que acontece a mediação, o compartilhamento de 

experiências, vivências, depoimentos, aprofundamentos das identidades e afetividades, também 

ocorre o processo de externalização, amparado pelo fortalecimento do espírito de grupo. 

O agrupamento de conhecimento acontece em relação às atividades desenvolvidas 

por cada colaborador na organização, favorecendo o processo de combinação. 
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A combinação é setorizada em atividades meio e fim, contribuindo para o 

fortalecimento do grupo da Rede Orquídea, proporcionando a cooperação, a integração de 

fazeres e as trocas de ideias canalizadas pela informalidade, atuando na internalização do 

conhecimento para que modifique a cultura do conhecimento e da aprendizagem. Aprender 

fazendo altera a ambiência do trabalho e reflete nas relações interpessoais em forma de domínio 

crescente do uso da comunicação escrita.  

A prática da leitura literária também favorece a comunicação escrita, as palavras 

levam à interpretação e este processo modifica os leitores, alterando o perfil leitor dos membros 

da Rede Orquídea pela apropriação de níveis de escrita e leitura. O ciclo se completa com a 

retroalimentação e a ampliação no campo construído para a geração do conhecimento. 

Identificar, explicitar, formalizar e gerir o conhecimento são processos que 

precisam contornar e interferir nos obstáculos que estão cristalizados na cultura e na 

comunicação de uma organização. A Rede Orquídea vem ancorar o compartilhamento e a 

Socialização do Conhecimento alicerçada por uma cultura favorável e um ambiente dialógico. 

5.4 Resultados das práticas de mediações na Rede Orquídea 

Ações de fomento e mediação à leitura literária podem promover a apropriação da 

informação e do conhecimento e melhorar o ambiente no contexto organizacional, 

proporcionando um campo de aproximação das relações de pertencimento e de desempenho 

das pessoas naquele meio.  

As ações de mediações da pesquisa foram realizadas utilizando os suportes 

oferecidos na estrutura do Facebook, contudo, podem ser projetadas para realização em outras 

redes sociais virtuais ou adaptadas para ambientes físicos em organizações.  

Conforme ações estabelecidas nos estudos em categorias qualitativas emergentes 

(Quadro 12, p. 94) e nas possibilidades de Socialização do Conhecimento pelas dimensões 

práticas de mediação, as seguintes ações foram desenvolvidas e analisadas de acordo com as 

bases teóricas da mediação na CI. A análise comportamental dos membros da Rede Orquídea 

como cultura de ambiente digital e suas manifestações foram descritas no diário de campo pela 

Etnografia Virtual e estarão sendo inseridas no decorrer das ações. Os textos foram analisados 

a partir da análise de conteúdo categorizada de Bardin (2011). De acordo com as metas 

estabelecidas, criou-se seis diferentes ações de mediação que serão descritas a seguir. 
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5.4.1 Postagens com vídeos, reportagens e temas de incentivo à leitura literária 

As ações de postagens com vídeos, reportagens e temas de incentivo à leitura foram 

postadas semanalmente pela pesquisadora com o principal objetivo de instigar os participantes 

do grupo a comentaram. Muitas vezes ficavam semanas ausentes sem postar, curtir, comentar 

ou nenhuma ação. Através da observação no Facebook foi criado um diário para controlar como 

os participantes se integravam as ações. Observou-se que alguns membros passaram a procurar 

informações relevantes ou algum post que pudesse motivar o grupo. Na sua grande maioria não 

havia comentários. 

Essa estratégia de mediação ganhou impulso quando associada a um sorteio em que 

a postagem com determinado vídeo era realizada e os leitores que comentassem poderiam 

participar do sorteio.  

A forma de execução dessa estratégia é a inserção na rede de postagens que 

divulguem material textual, fílmico entre outros, competindo a pesquisadora em fazer a 

divulgação e lançar os sinais de alertas aos membros. 

5.4.2 Fóruns de discussões sobre literatura e/ou obras literárias a partir de sugestões dos 

membros da Rede Orquídea com premiação dos participantes 

Através do fórum de discussão promovido por meio da ferramenta disponível no 

Facebook, a temática era selecionada por meio de enquetes e realizada a postagem sobre a 

temática e abertas as discussões. Alguns fóruns foram desenvolvidos de acordo com as 

temáticas de preferência do grupo, sendo que o papel da pesquisadora como leitora e mediadora, 

permitiu a valorização da autonomia e do protagonismo social.  

A princípio, os temas de preferências dos leitores foram direcionados para literatura 

voltada para temática religiosa, mais especificamente da doutrina espírita. Um dos participantes 

da rede é um profundo conhecedor e atuante da doutrina e abriu um fórum de discussões sobre 

a influência espiritual nas pessoas e o impacto das mortes precoces causadas pela Covid-19. 

Houve um aumento moderado de interação direta no grupo e as pessoas passaram a ficar mais 

à vontade para discutirem. Outros fóruns foram abertos a partir do interesse dos membros da 

Rede Orquídea e houve significado aumento do engajamento no campo virtual. Seguem 

algumas discussões. 

Acredito que quem morreu de Covid-19 nem vai saber que morreu. Não acredito em 
espiritismo. Quem morre se acaba, não sobre nem o pó (P10, 2021). 
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Bom dia P10, aconselho que, se for do seu interesse, que você procure iniciar sua 
leitura do livro Nosso lar... sei que não tem ele nesta rede, mas se você quiser eu te 
empresto (P6, 2021). 
 
Bom dia grupo, acredito que somos espírito e energia. A alma e as dores adormecem 
juntas, mas porque não posso acreditar que existe um mundo espiritual em outra 
dimensão capaz de me trazer uma nova chance para recomeçar? (P6, 2021). 

Este é um recorte das discussões, mas, não houve necessidade de moderar os 

ânimos, mesmo se tratando de temas como cultura negra, religião, diferenças entre literatura 

nacional e estrangeira. Algumas vezes as conversas foram calorosas, mas alguns livros foram 

sugeridos e acatados nos fóruns, tanto para compra pela pesquisadora, sempre com recursos 

próprios, quanto para empréstimo das obras dos acervos particulares dos membros da rede de 

leitura. 

Figura 18 – Membros da Rede Orquídea recebendo prêmios 

 
  Fonte: Acervo pessoal da pesquisa (2021)7. 

 

 

                                                           
7 As pessoas da fotografia cederam o direito de imagem, por meio de assinatura de TCLE. 
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5.4.3 Enquetes com sugestões para aquisição de obras literárias 

O objetivo das enquetes foi fortalecer a participação dos membros e compartilhar 

as experiências de leitura.  

O investimento disponibilizado foi para a aquisição das obras que foram solicitadas 

pelos leitores, com os recursos próprios da pesquisadora. Algumas vezes, os membros 

ofereciam por empréstimo provisório, livros dos seus acervos pessoais para serem 

compartilhados com os integrantes da Rede Orquídea. Por mais simples que pareçam, as 

enquetes são estratégias que movimentam e promovem a interação do grupo. Alguns 

participantes ganharam prêmios de participação nas enquetes.  

5.4.4 Vídeo com escritores de literatura 

Essa atividade ou estratégia de mediação foi desenvolvida com o objetivo de 

aproximar o escritor do leitor e divulgar escritores e suas obras. o investimento consiste na 

aquisição da obra do autor preferencialmente por compra.  

A elaboração do vídeo pode ser in loco ou por meio das mídias digitais e a temática pode 

ser um depoimento sobre a importância da leitura na vida do escritor, da sua formação leitora e 

divulgação da sua obra. Após gravação o vídeo foi inserido na rede e amplamente divulgado 

junto aos seus membros com a expectativa de apresentar o autor e a sua obra, motivação para 

leitura abrindo espaço para incentivar a prática da leitura com os membros da Rede Orquídea.  

Antes que promovesse o contato com o escritor houve uma enquete para saber com 

os participantes do grupo se eles teriam disponibilidade para lives, contudo, a maioria optou 

pelo vídeo.  

Um dos convidados foi Gustavo Aragão Cardoso que forneceu um depoimento 

sobre o poder e a maravilha do hábito de leitura. O vídeo de Gustavo foi impactante, 

promovendo interação direta entre os membros do grupo e interesse em adquirir a sua obra 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Encontro com o escritor Gustavo Aragão Cardoso

 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisa (2021).8 

Gustavo Aragão Cardoso é mestrando em estudos literários pela UFS, professor, 

escritor, ator, poeta, jornalista, revisor pleno. Graduado em Letras-Português, Licenciatura, pela 

Universidade Federal de Sergipe, Graduado em Direito, pela Faculdade Pio Décimo. É 

presidente fundador da Academia de Letras de Aracaju, membro honorário da Academia 

Sergipana de Contadores de Histórias e também faz parte do movimento de apoio cultural da 

Academia Sergipana de Letras. 

Foram convidados também o escritor Matheus Luamm Santos Formiga Bispo que 

forneceu um depoimento sobre literatura e folclore. Matheus é escritor, mestre em Educação 

pela Universidade Federal de Sergipe (UFS); Especialista em Gestão Escolar e Educação 

Empresarial pela Faculdade Jardins (FAJAR); licenciado em Letras Português e Respectivas 

Literaturas da Faculdade São Luís de França (FSLF); graduando em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Internacional (UNINTER); Membro do Núcleo de Estudo em Cultura da 

Universidade Federal de Sergipe; Membro da Academia Sergipana de Contadores de Histórias 

(ASCH). 

                                                           
8 As pessoas da fotografia cederam o direito de imagem, por meio de assinatura de TCLE. 
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Figura 20 – Encontro com o escritor Matheus Luamm Santos Formiga Bispo9 

 

Também participou das ações de mediações a escritora Telma Costa, sendo 

adquirido o livro da sua autoria, “Super Pingo” para o acervo da Rede Orquídea. Telma é 

escritora de livros infantis desde 1997, Contadora de Histórias a partir do ano de 2004 e membro 

integrante da Academia Sergipana de Contadores de Histórias, ocupando a Cadeira de nº 20. 

Atua na disseminação de ações de compartilhamento de leituras, por meio da doação de livros 

em hospitais e da Contação de Histórias Infantis. 

Outra ação de mediação que impactou positivamente a rede foi a publicação do 

vídeo com a professora de literatura e linguagens, Profa. Sara Rogéria Santos Barbosa, que 

forneceu um depoimento sobre literatura, educação e cultura.  

Sara Rogéria foi uma aluna da Biblioteca em que esta pesquisadora trabalhou e sua 

presença foi muito gratificante, quiçá emocionante. Em suas palavras Sara relata a importância 

da literatura em sua vida e em todo o seu aprendizado.  

                                                           
9 As pessoas da fotografia cederam o direito de imagem, por meio de assinatura de TCLE. 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisa (2021).  
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Ela foi aquela aluna que enveredou nos romances de amor: Sabrina, Bianca, Bárbara 

Cartland...eram leituras românticas, mas traziam uma descrição de riqueza ímpar dos velhos 

castelos europeus e de lugares cheios de luxo, mistério e drama..., mas ela queria mais. 

Conheceu os clássicos como "A revolução dos bichos" de George Orwell e fui para "Olga" de 

Fernando Morais..., contudo, Gabriel Garcia Márquez roubou seu coração literário, de alma 

dramática e excelente gosto leitor. Foi ele e sempre será o seu escritor, que fala a linguagem da 

vida e do amor em forma de magia... alguns anos se passaram na sua trajetória de leitora.  

Sara é graduada em Letras Vernáculas, mestra em Educação pela Universidade 

Federal de Sergipe e doutoranda em Literatura e Cultura; professora e coordenadora do curso 

de Letras Português da Faculdade São Luís de França, gestora do projeto gestão de 

aprendizagem e do programa acadêmico ENADE, ambos também da Faculdade São Luís de 

França, professora da Pós-Graduação em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e professora 

de redação na rede particular de ensino. Atua principalmente nas seguintes áreas: História do 

ensino de língua portuguesa e língua latina no Brasil, legislação pombalina, literatura brasileira, 

literatura infantojuvenil, documental da memória cultural, representatividade étnica negra na 

música e competências redacionais do Enem. 
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6 PRODUTO 

A Rede Orquídea no Facebook, criada como ambiente virtual de intervenção na 

mediação de leitura literária no contexto organizacional, possui caráter prospectivo de pesquisa, 

sendo estabelecida para promover as ações interventivas na PU/SE. Além da concretização da 

mediação de leitura em âmbito organizacional, gerou dados analisáveis e passiveis de 

sistematização, oferecendo a oportunidade de redação do seguinte produto de editoração: “Rede 

Orquídea: guia de implantação de rede colaborativa de leitura literária nas organizações”. O 

guia poderá ser adaptado para outras unidades no âmbito das procuradorias da AGU ou outras 

organizações que se interessem por ações de leitura.   

 

Segundo a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2019/PPGCI/UFS, em seu item 

4.5:  

Tomando-se como base a portaria nº 60, de 20 de março de 2019, que “Dispõe sobre 
o mestrado e doutorado profissionais, no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES”, e a partir da deliberação da Coordenação dos 
Mestrados Profissionais da área Comunicação e Informação ocorrida no Seminário de 
meio termo da área Comunicação e Informação ocorrido em setembro/2019, que 
tomou como base o relatório do Grupo de Trabalho Produção Técnica da CAPES2, 
são considerados como produtos relevantes para os trabalhos finais do PPGCI/UFS: 
[...] c) Produto de editoração: Definição: Produto de editoração resulta de atividade 
editorial de processos de edição e publicação de obras de ficção e não-ficção. 
Compreende planejar e executar, intelectual e graficamente, livros, enciclopédias, 
preparando textos, ilustrações, diagramação etc. com vinculação ao Programa 
(projetos, linhas, discentes/egressos). Exemplos: mídia impressa (jornal, revista, livro, 
panfleto, cartaz, etc.), eletrônica (e-books, mídias interativas) ou digital (internet, 
celular). 

Observando cuidadosamente esses quesitos, resolveu-se por produzir uma 

publicação em formato digital, que pudesse ser abrigada no Repositório do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe (RIUFS), pesquisável e acessível para todos os 

interessados. Com sua linguagem mais sintética, presença de infográficos, citações concisas de 

fontes acadêmicas e orais, imagens e fotografias plenamente autorizadas, foi possível criar uma 

linguagem afetiva e altamente informativa. 

O produto editorial conta com os seguintes elementos de estrutura: 

a) Capa 

b) Página de Rosto 

c) Ficha Técnica 

d) Ficha Catalográfica (CIP) 

e) Apresentação 
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f) Rede Orquídea: Compartilhamento de leitura literária para a formação de 

leitores 

g) Leitura, leitores e mediadores 

h) Compartilhamento de leitura mediada em rede social 

i) Espiral do conhecimento na Rede Orquídea 

j) Etapas básicas de implementação da Rede Orquídea 

k) Práticas de Mediação na Rede Orquídea 

l) Ações de Mediação na Rede Orquídea 

m) Interação do Leitor na Rede Orquídea 

n) Diário do Leitor 

o) Palavras da Mediadora 

p) Referências  

Figura 21 – Capa do produto editorial 

 
Fonte: Produto da pesquisa de Cleide Belchior (2021). 
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O conteúdo do guia corresponde a uma sistematização, a partir dos pontos críticos, 

inovações, procedimentos e principais passos da implementação da Rede Orquídea na 

Organização. Além da descrição pormenorizada, houve o enriquecimento dos conteúdos, por 

meio de infográficos, depoimentos e citações de especialistas.  

Figura 22 – Fases de Implementação da Rede Orquídea 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Cleide Belchior (2021) 

Buscando informar de modo prático, o guia se coloca como uma fonte referencial, 

de teorias e práticas viáveis, além da defesa da iniciativa de implantação de redes sociais com 

a mesma função, mediante os benefícios. Nos discursos expressos no Diário do Leitor, temos 

importantes constatações de empoderamento, assim como incrementos relacionais, 

aproximação das diversidades, criação de laços de união e amizade, suporte emocional e 

aprendizagem continuada. 

Entre os infográficos, podemos verificar que os mesmos enfatizaram o caráter ativo 

das intervenções e a necessidade de planejar, atuar e movimentar os ambientes de rede que 

possuam a pretensão de se tornarem formadores de leitores, guardando semelhança com a 

atuação em unidades de informação, como verificável na figura 23. 
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Figura 23 – Infográfico ações de mediação 

 
Fonte: Produto da pesquisa de Cleide Belchior (2021). 

Porém, acima dos efeitos corporativos, o guia evidencia com muita propriedade a 

valorização do ser humano, em sua diversidade etária, étnica, social, econômica. Os 

depoimentos selecionados demonstram que, mesmo que os participantes não sejam altamente 

impactados pela proposta leitora, certamente encontrarão nesse ambiente as oportunidades de 

diálogo que escapem do utilitarismo e pragmatismo, cuja centralidade está na cultura e sua 

fruição.  

Assim, o tesouro da leitura encontra-se acessível e, ao mesmo tempo, resguardado 

de um mero cumprimento de rituais sociais. O que se espera é o desenvolvimento do gosto pela 

leitura, o lazer cultural e a diversificação da experiência leitora de cada um, mas também o 

diálogo, a cooperação e o compartilhamento.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Rede Orquídea parte do entendimento da importância de se assumir um papel 

enquanto aprendiz e colaborador nas organizações também voltado para a cultura leitora como 

forma de estreitar os laços socais e o compartilhamento de ideias, opiniões, sugestões, temáticas 

de interesse, de maneira que se elevem a valorização da cultura, da identidade e do 

pertencimento, principalmente com o distanciamento social e, quiçá institucional instituído 

como medida protetiva contra a Covid -19. 

Esta pesquisa abordou a formação de leitores nas organizações por meio da 

promoção da leitura literária em rede de compartilhamento e surgiu como um desafio assumido 

por esta pesquisadora, movida pela sua afeição pela literatura e pelo propósito de possibilitar 

aos colaboradores da Procuradoria da União no Estado de Sergipe, órgão integrante da 

Advocacia-Geral da União, os benefícios possíveis de serem alcançados a partir da criação de 

um espaço de subjetividade dentro da organização. 

A rede de compartilhamento de leitura foi idealizada como uma estratégia de 

inovação para a mediação da leitura literária e a ambiência da informação no ambiente digital, 

contribuindo com a apropriação do regime de informação em implantação global. 

No ano de 2008 iniciou-se um movimento na PU/SE, por parte de alguns servidores 

incluindo esta pesquisadora, voltado para a valorização da leitura literária e oportunizar uma 

maior interação entre os servidores. Foram assim realizados quatro saraus de poesia, 

organizados e implementados pelos servidores: três ocorreram na sede da Procuradoria e um 

em uma chácara pertencente a um servidor. 

No entanto, com o passar do tempo e as mudanças ocorridas no regime de trabalho, 

cada vez mais automatizado com a inserção dos sistemas de informação e um número de tarefas 

a serem executadas que cresce exponencialmente, essa cultura de desenvolvimento da leitura 

literária foi desaparecendo e, em consequência, a relação de proximidade entre o grupo de 

servidores também foi se modificando, porquanto as pessoas foram se afastando. 

Esse afastamento caminhou na contramão da inovação, da partilha do 

conhecimento, do registro da informação com vistas à saída do conhecimento tácito para o 

explícito, mesmo porque cada vez mais as organizações necessitam que os seus integrantes 

realizem as suas atividades e se capacitem com autonomia, aprimorando-se e utilizando 

interfaces que possuem conteúdo escrito, e a linguagem escrita é um recurso de gestão do 

conhecimento essencial para que ele seja disseminado. 
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Nesse sentido, a relevância da promoção da leitura literária em rede de 

compartilhamento ganhou destaque no âmbito da PU/SE, tendo em vista a criação da Rede 

Orquídea, grupo privado no Facebook, para uso dos inscritos que fazem parte do quadro 

funcional daquela organização. 

Dessa forma, quando trabalhamos com gestão do conhecimento estamos 

trabalhando com o ser humano integralmente e, por essa razão, faz-se necessário desenvolver a 

sua capacidade de construir e expressar o pensamento e a informação, e para isto é 

imprescindível aprimorar as habilidades de linguagem, o que se consegue por meio do contato 

com a língua e a linguagem escrita, com a prática da leitura literária, visto que o processo de 

reconstrução do pensamento pelos membros de uma organização utiliza a mesma estrutura 

literária, capaz de promover o desenvolvimento de habilidades e competências linguísticas 

essenciais à gestão da informação e do conhecimento nas organizações. 

Em março de 2020 foi declarada a pandemia causada pela Covid-19 e diante de tal 

ameaça mortal houve a mudança do regime de trabalho presencial para o remoto, devido à 

necessidade do isolamento social.    

O projeto de compartilhamento de leitura foi elaborado para ser desenvolvido junto 

aos colaboradores da PU/SE que aceitassem voluntariamente o convite para participar da 

pesquisa e ingressassem na Rede Orquídea. Apesar da apresentação do projeto, já em meio à 

pandemia, e do envio do convite aos integrantes da organização, inicialmente, a adesão foi 

pequena, causando uma certa preocupação na pesquisadora de como fazer para encontrar 

formas de motivar e despertar os servidores da instituição para a importância de sua participação 

na pesquisa. 

Os participantes foram ingressando na rede no Facebook, mas ainda meio tímidos. 

No entanto, outros também foram aceitando o convite e iniciando as primeiras interações na 

rede. Os empréstimos das obras começaram a acontecer e as postagens e comentários no grupo 

foram aos poucos motivando a interação entre os participantes. 

As reuniões virtuais com a orientadora da pesquisa, Profa. Dra. Valéria Aparecida 

Bari, se intensificaram e as ideias foram surgindo. Aos poucos o trabalho foi se delineando e as 

estratégias da Rede Orquídea foram surtindo efeito no propósito de conquistar seus leitores e 

mantê-los motivados.  

Mas ainda era preciso aumentar o engajamento e houve momentos de interação e 

outros de inércia por parte de alguns colaboradores, porém, assim como as orquídeas, que 

inspiraram o nome da rede de leitura, e a mangueira do pátio da PU/SE que as abriga e que 

permaneceram dando ainda mais vida àquele ambiente, apesar da ampliação e reforma do 
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prédio da procuradoria, símbolos de resistência e perseverança, o projeto foi florescendo e 

conquistando novos leitores.  

Foi uma jornada de experiências marcantes e enriquecedoras compartilhadas a 

partir da mediação da leitura literária, embora tenha havido momentos difíceis, sobretudo em 

razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, como a perda dessas pessoas, vítimas da 

Covid-19, o colaborador terceirizado Alberto Santos Vasconcelos (in memoriam) em 

junho/2021 e em março/2021, de Yara Almeida Silva (in memoriam), tia de nossa amiga 

Edenise Lima, servidora técnico-administrativa aposentada da PU/SE e membro da Rede 

Orquídea.   

Diante de momentos desafiadores e apesar da desterritorialização da AGU no final 

de 2020, quando a pesquisa já estava em curso, seguimos juntos, mesmo nos momentos de 

dificuldade, desânimo e de afastamento social. Fomos nos aproximando por meio da rede social 

de leitura literária.  

O nosso lema foi agregar valor ao sujeito da informação através da mudança da 

cultura organizacional, pela inserção no campo organizacional, contribuindo com a socialização 

coletiva e organizacional da informação e do conhecimento. 

Houve investimento com recursos próprios da pesquisadora para aquisição de obras 

literárias, brindes personalizados, material para preparar os livros para empréstimo, seguindo 

os protocolos de segurança para prevenção e redução de riscos no combate à Covid-19, e 

transporte para enviar os livros aos membros da rede de leitura, o que possibilitou promover a 

motivação do grupo. 

Com o intuito de promover um ambiente de cooperação e de harmonização no 

ambiente de trabalho, buscou-se realizar a intervenção aplicando os critérios científicos da 

mediação da informação por meio da leitura literária visando colaborar com os integrantes da 

organização, para o debate, disseminação de ações e o compartilhamento de estratégias, 

promovendo assim a socialização da leitura e do conhecimento na organização em que essa 

comunidade de prática foi criada. 

A partir das ações de fomento e mediação da leitura literária empreendidas 

promoveu-se a apropriação da informação e do conhecimento, a fim de melhorar a ambiência 

e as relações de pertencimento, identidade e o desempenho das pessoas na organização. 

O uso de estratégias inovadoras de mediação da leitura literária e compartilhamento 

de experiências leitoras na Rede Orquídea, possibilitou ações espontâneas em uma comunidade 

eclética de pessoas, sob o foco do interesse em comum da leitura, demonstrando que esta prática 

representa um componente estreitador de laços sociais que melhora a ambiência e o 
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desempenho das pessoas nas organizações. 

Dessa forma, este estudo mostrou ser viável o estímulo à criação de programas de 

capacitação e incentivo à leitura literária nas organizações, com ênfase, principalmente, em 

práticas inovadoras que possibilitem ações espontâneas em uma comunidade eclética de 

pessoas, superando barreiras sociais, econômicas e de formação, sob o foco do interesse em 

comum da leitura. 

Sobretudo no momento permeado pela pandemia da causada pelo novo coronavírus, 

entendemos sob o ponto de vista da humanização da informação e socialização do 

conhecimento, que os relacionamentos interpessoais desenvolvidos em torno do ato de ler 

literatura tiveram o potencial de colaborar de maneira positiva para minimizar a fragilização 

emocional dos colaboradores participantes. 

A pesquisadora respeitou e cumpriu os critérios da ética em pesquisa na condução 

do estudo, avaliado e monitorado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos 

da Universidade Federal de Sergipe (CEP/CONEP/UFS) e, em todas as etapas da pesquisa, 

cumpriu a adoção das medidas de prevenção, proteção e redução de riscos, seguindo protocolos 

de segurança para o enfrentamento da Covid-19 e as orientações para procedimentos em 

pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, constantes na Carta Circular nº 1/2021-

CONEP/SECNS/MS, de 03 de março de 2021. 

Finalmente, a leitura literária encontra pertencimento no fenômeno social e se 

articula com infinitas possibilidades que expressam um mundo representativo de características 

diversas. Evidente que o mundo é um universo socialmente diversificado e os leitores estão 

inseridos nos seus diferentes contextos. A esta visão de mundo e as suas diferentes 

possibilidades de interseção é importante que o profissional da informação esteja sempre pronto 

a se inserir e quebrar os paradigmas para reinventar o seu fazer profissional, aproximando e 

promovendo ações que aproximem cada vez mais o seu campo de atuação além do ambiente 

das bibliotecas. 

Em termos de mediação da leitura literária, todos os participantes são considerados 

sujeitos da informação e possuem o potencial de estabelecer mediações literárias entre os 

demais participantes. 

Finalizamos este trabalho com a certeza de que todo leitor tem a sua importância, e 

às vezes, alguns membros que permanecem sem significativa mudança no hábito de leitura de 

livros podem contribuir como potencial leitor e mediador, porque mesmo não fazendo uso do 

acervo literário conseguem participar e contribuir com informações relevantes.  
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A conclusão deste trabalho nos traz a certeza de que a literatura será sempre 

resistência, com o diferencial de que somos também capazes de mudar o mundo pela leitura e 

por meio do poder da leitura somos mais fortes. 

A obra literária estimula em nós a empatia e por meio da sua leitura e do 

compartilhamento das reflexões e internalizações do conhecimento dela oriundas podemos 

experimentar novas e impactantes perspectivas, bem como aperfeiçoar nossas habilidades sob 

os mais variados aspectos da realidade vivenciada. Devermos, pois, estar alertas porque o 

mundo sem leitura é um mundo sem sonhos, sem luta e sem ilusão.  
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APÊNDICE A – Termo de Responsabilidade de Doação Provisória de Obras Literárias 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
DOAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS LITERÁRIAS 

1. DADOS DO DEPOSITÁRIO 

NOME –  
SETOR –  

2 - RELAÇÃO DOS LIVROS DEPOSITADOS NA REDE ORQUÍDEA 

ORDEM DATA TÍTULO 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

3 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro estar ciente que, ao firmar o presente termo, a pesquisadora CLEIDE APARECIDA 

FREIRES BELCHIOR fica responsável pela devolução em igual estado de conservação do 

acervo bibliográfico particular, depositado mediante empréstimo provisório para o acervo da 

Rede Orquídea. Trata-se de uma rede de compartilhamento de leitura objeto do projeto de 

pesquisa “FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA 

LEITURA LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO”, desenvolvida pela 

pesquisadora Cleide Aparecida Freires Belchior, sob a orientação da Profa. Dra. Valéria 

Aparecida Bari, no Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe e 

servidora técnico-administrativa do IFS - Campus São Cristóvão, cedida à Procuradoria da 

União em Sergipe (PU/SE). 

Aracaju, ____ / ____ / ________ 

______________________________________________________________ 
Cleide Aparecida Freires Belchior 
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APÊNDICE B – Termo de Doação Permanente de Obras Literárias 

 

TERMO DE DOAÇÃO PERMANENTE DE OBRAS LITERÁRIAS 

2. DADOS DO DOADOR 

NOME –  
SETOR –  

2 - RELAÇÃO DOS LIVROS DOADOS PARA A REDE ORQUÍDEA 

ORDEM DATA TÍTULO 
8.    
9.    
10.    
11.    

3 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro que recebi do Senhor (a) ____________________________________ os exemplares 

dos livros acima relacionados sob a forma de doação permanente para o acervo permanente da 

Rede Orquídea visando contribuir para a rede de compartilhamento de leitura literária em 

projeto de Mestrado desenvolvido pela pesquisadora CLEIDE APARECIDA FREIRES 

BELCHIOR. Trata-se de uma rede de compartilhamento de leitura objeto do projeto de pesquisa 

“FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 

LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO”, desenvolvida pela pesquisadora 

Cleide Aparecida Freires Belchior, sob a orientação da Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari, no 

Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento, do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe e que é servidora 

técnico-administrativa do IFS - Campus São Cristóvão, cedida Procuradoria da União em 

Sergipe (PU/SE). 

Aracaju, ____ / ____ / ________ 

Recebido de: __________________________________________________ 

Nome do doador 

Anuência: __________________________________________________ 
Cleide Aparecida Freires Belchior 

Pesquisadora 



168 
 

APÊNDICE C – Questionário para análise quantitativa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
(POSGRAP)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 

CONHECIMENTO 
 

FORMAÇÃO DE LEITORES NAS ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA 
LITERÁRIA EM REDE DE COMPARTILHAMENTO 
 
Questionário sobre a Pesquisa “Formação de Leitores nas Organizações: Promoção da Leitura 
Literária em Rede de Compartilhamento” com os membros da Rede Orquídea no Facebook. 
  
Olá! 

Antes de tudo agradecemos muito pelo seu interesse em colaborar com a nossa pesquisa. 

Esta pesquisa tem objetivo acadêmico, ou seja, as informações prestadas aqui são sigilosas e 
sua participação é anônima. 

Não existe resposta certa ou errada. Nós queremos saber a sua opinião quanto ao seu nível de 
satisfação com as experiências de leitura; quanto ao impacto: em relação ao êxito na formação 
do perfil leitor literário e ao êxito no compartilhamento da leitura literária entre os servidores 
da PU/SE; e quanto a sua atividade como membro da Rede Orquídea.  

Convido os membros da Rede Orquídea para participar de forma voluntária, a responder esse 
questionário que é parte de uma pesquisa sobre a implantação de uma rede de compartilhamento 
de leitura literária, com disponibilização de obras em suportes tradicionais e digitais, cedidos 
em coparticipação entre os colaboradores da organização, que integram a Procuradoria da 
União em Sergipe (PU/SE), intitulada “FORMAÇÃO DE LEITORES NAS 
ORGANIZAÇÕES: PROMOÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA EM REDE DE 
COMPARTILHAMENTO”. 

Esta pesquisa será apresentada em forma de dissertação, da qual faz parte, desenvolvida pela 
discente Cleide Aparecida Freires Belchior, que tem como orientadora a Professora Doutora 
Valéria Aparecida Bari, como requisito para a titulação de Mestre em Gestão da Informação e 
do Conhecimento pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do 
Conhecimento (PPGCI) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  

O objetivo da pesquisa consiste na elaboração de um guia de implantação de rede colaborativa 
de leitura nas organizações, ambientado em redes sociais, para a mediação de leitura literária, 
contribuindo com a apropriação do regime de informação em implantação global. 

A sua participação consistirá em responder as perguntas de um questionário on-line, via Google 
Formulários, à pesquisadora do projeto. A última questão reserva um espaço para seu e-mail, 
caso queira receber uma cópia dessas produções. O tempo de duração do questionário é de 
aproximadamente 15 (quinze) minutos para resposta. 
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Esclareço que será preservado o anonimato do respondente conforme estabelecido pelo Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que acompanha esse questionário. 

 

Agradecemos a sua participação. 

 

Cleide Aparecida Freires Belchior - Aluna do Mestrado Profissional em Gestão da Informação 
e do Conhecimento da Universidade Federal de Sergipe (PPGCI/UFS) 

E-mail: cleide.a.santos@agu.gov.br; cleidelibra@yahoo.com.br e 
cleidefreiresbelchior@gmail.com 

Telefone: (79) 99173-0405 

Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari - Orientadora 

Caracterização dos participantes da pesquisa 

Essa pesquisa é direcionada aos colaboradores da Procuradoria da União em Sergipe (PU/SE), 
órgão integrante da Advocacia-Geral da União (AGU) que são membros da Rede Orquídea de 
compartilhamento de leitura literária para a formação de leitores, grupo privado no Facebook. 

 
As questões de 1 a 2 possuem por enfoque os suportes tradicionais ou digitais do acervo 
literário da Rede Orquídea. (Pode ser selecionada mais de uma opção para resposta). 
  
Questão 1 – Qual a sua preferência de leitura na Rede Orquídea com relação ao suporte físico ou 
digital do acervo de livros literários? (Pode assinalar mais de uma opção). 
  Livro em papel (físico) 
  E-book (livro digital) 
  Ambos os formatos 
  Adaptações literárias em quadrinhos 
  Não sabe 
 
Questão 2 – Quais fatores influenciaram na escolha dos livros do acervo literário lidos na Rede 
Orquídea. (Pode assinalar mais de uma opção). 
 
  Sugestões e opiniões da pesquisadora 
  Sugestões e opiniões de membros da Rede Orquídea 
  Escolha própria por capa, autores, gêneros entre outros, de obras integradas à Rede Orquídea 
  Por divulgação em outros canais de comunicação (Blogs, redes sociais, Youtube, clubes de    
leitura, propagandas e anúncios) 
  Não sabe 
 
As questões de 3 a 4 possuem por enfoque a socialização do conhecimento por meio de obras 
literárias. (Pode ser selecionada mais de uma opção para resposta). 
 
Questão 3 – Qual a principal motivação encontrada para ler o livro da Rede Orquídea? (Pode 
assinalar mais de uma opção). 
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  Crescimento pessoal 
  Distração, gosto e lazer 
  Atualização cultural ou conhecimento geral 
  Aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade 
  Não sabe 
 
Questão 4 – Quais as pessoas que influenciaram o seu gosto pela leitura literária antes da sua 
participação na Rede Orquídea? (Pode assinalar mais de uma opção). 
 
  Professores 
  Bibliotecários 
  Parentes de diferentes graus 
  Um influenciador digital, como Youtuber, pela internet 
  Outra pessoa 

 
As questões de 5 a 6 possuem por enfoque investigar o potencial da formação do leitor em 
nível organizacional. 
 
Questão 5 – A sua participação na Rede Orquídea teve que grau de importância para aumentar o 
seu gosto pela leitura literária? 
 
○ Muito importante 
○ Importante 
○ Moderadamente importante 
○ Pouco importante 
○ Não foi importante 
 
Questão 6 – Quais as principais barreiras encontradas para a sua leitura de obras literárias? (Pode 
assinalar mais de uma opção). 
 
  Falta de tempo 
  Porque se sente muito cansado para ler 
  Acha o preço do livro muito caro 
  Porque não tem um lugar apropriado para ler 
  Não possui smartphone, tablet ou e-reader adequado para leitura 
 
As questões de 7 a 9 possuem por enfoque a mudança da cultura organizacional e 
socialização do conhecimento. 
Questão 7 – Como o (a) Senhor (a) identifica a sua frequência de leitura literária a partir de seu 
ingresso na Rede Orquídea? 
 
○ Aumentou nos últimos três meses 
○ Aumentou nos últimos seis meses 
○ Aumentou no último ano 
○ Permaneceu sem alteração 
○ Não influenciou o meu gosto leitor 
 
 
Questão 8 – A Rede Orquídea, grupo privado no Facebook, pode ser considerada um novo 
ambiente estreitador de laços sociais, capaz de promover um encontro sociocultural dos seus 
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membros, motivado pelo foco do interesse em comum da leitura literária e pelo espaço social em 
comum aos servidores da PU/SE? 
 
○ Concordo plenamente 
○ Concordo 
○ Não estou decidido (a) 
○ Discordo 
○ Discordo totalmente 
 
Questão 9 – A Rede Orquídea de compartilhamento de leitura literária pode ser considerada um 
ambiente inovador e colaborativo, capaz de contribuir por meio da apropriação da informação e 
do conhecimento, com o seu desempenho na Organização (PU/SE)? 
 
○ Concordo plenamente 
○ Concordo 
○ Não estou decidido 
○ Discordo 
○ Discordo totalmente 
 
As questões de 10 a 11 possuem por enfoque investigar as possibilidades de 
compartilhamento seguindo protocolos de segurança para combate e prevenção à Covid-19. 
(Pode ser selecionada mais de uma opção para resposta).  
 
Questão 10 – Como o (a) Senhor (a) identifica a contribuição da Rede Orquídea para a 
socialização e o compartilhamento da leitura literária em tempos de isolamento social devido a 
pandemia da Covid-19? (Pode assinalar mais de uma opção). 
  Possibilitou a interação dos membros da Organização (PU/SE) em um ambiente virtual, 
fortalecida por meio da leitura literária. 
  Aproximou os membros da Organização (PU/SE), que estavam em trabalho remoto, em um 
ambiente social virtual e seguro para a leitura literária. 
  Trouxe pertencimento para os servidores da Organização (PU/SE) ativos e aposentados. 
  Fortaleceu os relacionamentos interpessoais na Organização (PU/SE). 
  Não houve contribuição aos membros da Organização (PU/SE). 
 
Questão 11 – O (A) Senhor (a) se sentiu seguro em adquirir por empréstimo as obras do acervo 
literário da Rede Orquídea? (Pode assinalar mais de uma opção). 
 
  Sim, porque os livros eram entregues com selo de higienização informando os cuidados de 
prevenção e combate a Covid-19. 
  Sim, porque a pesquisadora publicou no grupo privado do Facebook, a Rede Orquídea, todos 
os critérios de segurança adotados para a higienização e desinfecção do acervo. 
  Sim, pois fui informado que os livros cumpriram a quarentena para a desinfecção. 
  Sim, porque o cuidado da pesquisadora em embalar, personalizar, transportar e entregar os 
livros no endereço do membro da Rede Orquídea foi fundamental. 
  Não me senti seguro. 
 
A questão 12 possui por enfoque avaliar o nível de satisfação final de sua participação na 
Rede Orquídea. 
 
Questão 12 – Qual o seu grau de satisfação em sua participação na Rede Orquídea? 
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○ Muito satisfeito 
○ Satisfeito 
○ Indiferente 
○ Insatisfeito 
○ Muito insatisfeito 
 
Questão 13 – O (A) Senhor (a) concorda, voluntariamente, em fornecer o seu depoimento escrito 
em forma de narrativa sobre a sua experiência como leitor da Rede Orquídea para compor o diário 
do leitor? 
 
○ Sim 
 
○ Não 
 
Caso tenha assinalado “Sim”, por favor digite o seu depoimento abaixo. 
 
Esta pesquisa será publicada em forma de Dissertação. Caso queira receber uma cópia da 
publicação, deixe seu e-mail neste espaço. 
Obrigada por responder! 
 
Por favor clique em enviar 
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ANEXO A – Termo de Anuência e Existência de Infraestrutura (TAEI) 

 



174 
 

 

  



175 
 

ANEXO B – Termo de Compromisso e Confidencialidade 
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ANEXO C – Termo de Compromisso para Utilização de Dados (TCUD) 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
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ANEXO E – Relação dos livros adquiridos por compra pela pesquisadora 

Relação dos livros adquiridos por compra pela pesquisadora da Dissertação 

Ordem Título do livro Autor 

01 1984 George Orwell 

02 25 minutos: A vida de Chiara Luce Badano Franz Coriasco 

03 A bailarina de Auschwitz Edith Eva Eger 

04 A bibliotecária de Auschwitz Antonio G. Iturbe 

05 A cabana William P. Young 

06 A casa das orquídeas Lucinda Riley 

07 A coragem de ser imperfeito Brené Brown 

08 A dama do cachorrinho [e outras histórias] Anton Tchékhov 

09 A escolha: até onde devemos ir em nome do 
amor? 

Nicholas Sparks 

10 A hora da Estrela Clarice Lispector 

11 A literatura como remédio: os clássicos e a 
saúde da alma 

Dante Gallian 

12 A livraria mágica de Paris Nina George 

13 A mágica da arrumação: a arte japonesa de 
colocar ordem na sua casa e na sua vida 

Marie Kondo 

14 A megera domada William Shakespeare 

15 A metamorfose Franz Kafka 

16 A morte é um dia que vale a pena viver Ana Cláudia Quintana Arantes 

17 A pequena livraria dos corações solitários - 
livro 1 

Annie Darling 

18 A pequena livraria dos sonhos... Onde os 
finais são sempre felizes 

Jenny Colgan 

19 A revolução dos bichos George Orwell 

20 A sociedade literária e a torta de casca de 
batata 

Maru Ann Shaffer e Annie Barrows 

21 A tempestade William Shakespeare 

22 A vida sabe o que faz Zibia Gasparetto 

23 Ágape Padre Marcelo Rossi 

24 Amar o próximo: aprendendo a criar 
relacionamentos mais significativos 

Wayne Jacobsen e Clay Jacobsen 

25 Amigo: somos muitos, mesmo sendo dois Fábio de Melo 

26 Anne da ilha Lucy Maud Montgomery 

27 Anne de Avonlea Lucy Maud Montgomery 

28 Anne de Green Gables Lucy Maud Montgomery 

29 Anne de Ingleside Lucy Maud Montgomery 

30 Anne de Windy Poplars Lucy Maud Montgomery 

31 Anne e a casa dos sonhos Lucy Maud Montgomery 

32 Ansiedade: como enfrentar o mal do século Augusto Cury 

33 Antígona Sófocles 
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34 Antologia - Meus Contos Preferidos Lygia Fagundes Telles 

35 Armadilhas da mente Augusto Cury 

36 
As nove vidas de Dewey - mais histórias do 
gato que viveu entre livros e emocionou o 
mundo 

Vicki Myron com Bret Witter 

37 As memórias do livro - romance sobre o 
manuscrito de Sarajevo 

Geraldine Brooks 

38 As três irmãs Anton Tchékhov 

39 Atitude mental positiva Napoleon Hill 

40 
Bilionários por acaso: a criação do Facebook, 
uma história de sexo, dinheiro, genialidade e 
traição 

Ben Mezrich 

41 Carta ao pai Franz Kafka 

42 Cartas entre amigos - sobre medos 
contemporâneos 

Fábio de Melo e Gabriel Chalita 

43 Cecília de bolso:  uma antologia poética Cecília Meirelles 

44 Chico Xavier, o amigo dos animais Carlos A. Baccelli 

45 Clarissa Erico Verissimo 

46 
Como fazer amigos e influenciar pessoas - o 
guia definitivo para relacionar-se com as 
pessoas 

Dale Carnegie 

47 Conselhos amorosos de Emily Brontë Anne Donovan 

48 Contos Anton Tchékhov 

49 Contos escolhidos Machado de Assis 

50 Coversando com Deus Neale Donald Walsch 

51 Crime e castigo Fiodor Dostoiévski 

52 Crônicas - coleção para gostar de ler vol. 3 
Paulo Mendes Campos; Rubem Braga; Carlos 

Drummond de Andrade; Fernando Sabino 

53 Dentro da baleia e outros ensaios George Orwell 

54 Depois de você Jojo Moyses 

55 Dom Casmurro Machado de Assis 

56 Dom casmurro - em quadrinhos Machado de Assis 

57 É sagrado viver Fábio de Melo 

58 Édipo Rei Sófocles 

59 Ela confiou na vida Zibia Gasparetto 

60 Em busca da cura: a incrível jornada de Laura 
Pires ao encontro da jornada da vida 

Marcus Farh Pessoa 

61 Em busca do sentido da vida Augusto Cury 

62 Ensaio sobre a cegueira José Saramago 

63 Fábulas Esopo 

64 Fábulas Fedro 

65 
Farmácia literária: mais de 400 livros para 
curar males diversos, de depressão e dor de 
cabeça a coração partido 

Ella Berthpud e Susan Elderkin 

66 Felicidade clandestina Clarice Lispector 
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67 Fernando Pessoa, um místico sem fé: uma 
aproximação ao pensamento heteronímico 

Andrés Ordoñez 

68 Grande sertão veredas João Guimarães Rosa 

69 
Inteligência emocional - a teoria 
revolucionária que redefine o que é ser 
inteligente 

Daniel Goleman 

70 Jane Eyre Charlotte Brontë 

71 Liberdade, liberdade Millôr Fernandes & Flávio Rangel 

72 Macbeth William Shakespeare 

73 Madame Bovary Gustave Flaubert 

74 Marley & eu: a vida e o amor ao lado do pior 
cão do mundo 

John Grogan 

75 Meditações para o dia a dia Adriano Freixo Pinto ... [et al.] 

76 Memórias Póstumas de Brás Cubas Machado de Assis 

77 Memórias póstumas de Brás Cubas - em 
quadrinhos 

Machado de Assis 

78 Mil dias em Veneza Marlena de Blasi 

79 Muitas vidas, muitos mestres Brian L. Weiss, M. D. 

80 Múltipla escolha Lya Luft 

81 Não aguento mais - reflexões para sobreviver 
em tempos difíceis 

Padre Alessandro Campos 

82 Não se apega, não Isabela Freitas 

83 Noites brancas e outras histórias Fiodor Dostoiévski 

84 Notas do Subsolo Fiodor Dostoiévski 

85 O Ateneu Raul Pompéia 

86 
O caminho alpino - a história da minha 
carreira - a autobiografia da autora da série 
"Anne" 

Lucy Maud Montgomery 

87 O código da inteligência Augusto Cury 

88 O Conde de Monte Cristo Alexandre Dumas 

89 O Conto da Aia Margaret Atwood 

90 O Cortiço Aluísio Azevedo 

91 O Cortiço - em quadrinhos Aluísio Azevedo 

92 O Diário de Anne Frank Anne Frank 

93 O farmacêutico de Auschwitz Patricia Posner 

94 O fim da ansiedade - o segredo bíblico para 
livrar-se das preocupações 

Max Lucado 

95 O Jogador Fiodor Dostoiévski 

96 O Mandarim Eça de Queirós 

97 O Milagre da Manhã Hal Elrod 

98 O Milagre de Teresa João Carlos Almeida 

99 O morro dos ventos uivantes Emily Brontë 

100 O outro lado da vida Sylvia Browne 

101 O pequeno príncipe Antoine de Saint-Exupéry 
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102 O poder do agora Eckhart Tolle 

103 O processo Franz Kafka 

104 O segredo da livraria de Paris Lily Graham 

105 O silêncio dos amantes Lya Luft 

106 Olhos d'água Conceição Evaristo 

107 Ora bolas: o humor de Mário Quintana Juarez Fonseca 

108 Orfandades: o destino das ausências Fábio de Melo 

109 Orgulho e preconceito Jane Austen 

110 Os Bruzundangas Lima Barreto 

111 Os Corumbas Amando Fontes 

112 Os desvalidos Francisco J. C. Dantas 

113 Os Maias Eça de Queirós 

114 Os miseráveis - em quadrinhos Victor Hugo 

115 Os segredos da mente milionária T. Harv Eker 

116 Os sertões Euclides da Cunha 

117 Pare de sofrer Zibia Gasparetto 

118 Pelos caminhos da vida Nailton J. Tenório 

119 Perdas & ganhos Lya Luft 

120 Persuasão Jane Austen 

121 Poliana Eleanor H. Porter 

122 Poliana moça Eleanor H. Porter 

123 Ponte das lembranças Eliana Machado Coelho 

124 Primeiras estórias João Guimarães Rosa 

125 Prisioneiros da mente Augusto Cury 

126 Quincas Borba Machado de Assis 

127 Quando o sofrimento bater à sua porta Fábio de Melo 

128 Quem me roubou de mim? o sequestro da 
subjetividade e o desafio de ser pessoa 

Fábio de Melo 

129 Quintana de bolso: rua dos cataventos & 
outros poemas 

Mário Quintana 

130 Recordações da casa dos mortos Fiodor Dostoiévski 

131 Rilla de Ingleside Lucy Maud Montgomery 

132 Sabedoria para vencer: conselhos bíblicos para 
superar os desafios da vida 

William Douglas 

133 Sagarana João Guimarães Rosa 

134 Seja dono do seu nariz Cheryl Richardson 

135 Sem medo de viver Max Lucado 

136 Senhora - em quadrinhos José de Alencar 

137 Sobre a brevidade da vida Sêneca 

138 Sonho de uma noite de verão - em quadrinhos William Shakespeare 

139 Tempo de esperas Fábio de Melo 
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140 Trabalho e o reencontro de interesses Felora Daliri Sherafat 

141 Trabalhos de amor perdidos William Shakespeare 

142 Tragédias William Shakespeare 

143 Tragédias gregas Pascal Thiercy 

144 Triste fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto 

145 Um artista da fome Franz Kafka 

146 Um conto de natal Charles Dickens 

147 Um dia David Nicholls 

148 Um homem extraordinário e outras histórias Anton Tchékhov 

149 Um novo jeito de vencer a depressão: a cura 
possível através da terapia holística 

Carlos Afonso Schmitt 

150 Vale do arco-íris Lucy Maud Montgomery 

151 Viagem ao centro da Terra Júlio Verne 

152 Vidas Secas Graciliano Ramos 

153 Vingadores todos querem dominar o mundo Dan Abnett 

154 Violetas na Janela Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho 

Fonte: Elaborado por Cleide Aparecida Freires Belchior (2021). 

 


