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Inicialmente, expresso os agradecimentos, em nome da ALB, por poder participar
deste evento e iniciar, brevemente, um diálogo, que espero seja amplo e aprofundado – por
meio de um seminário específico com especialistas e público em geral, com alguns dados da
3ª. edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.
Quando a Diretoria da ALB foi contatada para apoiar a realização deste Seminário,
pensamos que este primeiro momento abre-se para outras oportunidades de discussão e
aprimoramento qualitativo dos dados da referida pesquisa.A Diretoria da ALB manifesta
interesse, disponibilidade e vontade política de discutir os dados mais amplamente. Antes do
seminário de aprofundamento, a ALB abre na programação do 18º Congresso de Leitura do
Brasil (Cole), que acontecerá entre os dias 16 e 20 de julho de 2012, na Universidade Estadual
de Campinas, na cidade de Campinas, espaço em uma das mesas redondas para a divulgação e
apreciação dos resultados da 3ª. edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.
Minha contribuição, neste momento, está atravessada pelo conteúdo do último
número da revista Leitura : Teoria & Prática, editada pela ALB, em parceria com a editora
Global. Neste número 57, publicamos o dossiê Formação de Leitores–Bibliotecas–
Mediadores, coordenado pela Profa. Dra. Lilian Lopes Martin da Silva, e derivado de um dos
Fóruns Desafios do Magistério, evento bimestral que a ALB organiza juntamente com a
Faculdade
de
Educação
da
Unicamp
e
o
Grupo
RAC
(http://foruns.bc.unicamp.br/magis/foruns_magis.php).
No site: http://alb.com.br/publicacoes/ltp, estão publicados os resumos de três artigos
desse dossiê que são um dos pontos de ancoragem para a esse diálogo.
Reproduzo-os a seguir, e indico que são companheiros nessas minhas primeiras
aproximações com os dados da 3ª. edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil.
Alunos, Professores e Bibliotecários: uma rede para ser construída
Dagoberto Buim Arena
Resumo: O artigo analisa, inicialmente, os dados de pesquisa sobre leituras de
professores e bibliotecas escolares do Oeste Paulista, concluída em 2009. Em seguida aborda
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os problemas estruturais que impedem o efetivo funcionamento das bibliotecas, entre eles a
desconsideração pela função do bibliotecário escolar, apesar dos dispositivos legais recentes,
importantes, mas ambíguos. Posteriormente, propõe a reconfiguração do conceito de
biblioteca e de sua organização com a incorporação da sala de informática, atualmente dela
apartada e com maior aporte estrutural e financeiro. Finalmente, o articulista entende que
seria necessário rever, além do conceito de biblioteca, o ensino do ato de ler, para
compreendê-lo como ato cultural a ser apropriado pelas novas gerações no interior das
escolas e de suas renovadas bibliotecas, com o imprescindível bibliotecário.
Envolver para desenvolver: por uma política de dinamização da leitura a partir das
bibliotecas escolares
Carlos Eduardo de Oliveira Klebis
Resumo: Enquanto instituições vinculadas às práticas de leitura, as bibliotecas são
entendidas, no imaginário popular, como lugares regulados pela organização metódica, pelo
silêncio, pelo mistério (ou pelo proibido), por uma série de regras que, de alguma forma,
inibem a liberdade e a vontade do leitor não iniciado, afastando, assim, aqueles que, por uma
razão ou por outra, não se consideram leitores. Compreender parte da nossa herança cultural
através da história das bibliotecas é um dos caminhos para que se possa contemplar as
circunstâncias nas quais se produzem as relações entre leitores e livros nas bibliotecas
brasileiras contemporâneas, sobretudo nas bibliotecas escolares.
Ensino da leitura e formação do professor mediador
Marinalva Vieira Barbosa
Resumo: O objetivo deste texto é apresentar reflexões sobre a formação do professor
mediador e o desenvolvimento das práticas de leitura na escola. Para tanto, foram eleitos
discursos de professores sobre as dificuldades que cercam o ensino e aprendizagem da leitura.
Três tipos de discursos são analisados: aqueles em que os professores apresentam um
diagnóstico sobre as dificuldades de seus alunos; os que revelam suas próprias dificuldades
para ensinar o aluno a ler; por fim, os discursos sobre como se dá o ensino da leitura. Os dados
analisados resultaram de pesquisas desenvolvidas nos estados de São Paulo e Minas Gerais,
durante o período de 2004 a 2010. A partir das análises, assumo a hipótese de que a formação
do professor mediador ainda continua sendo um dos grandes desafios a ser enfrentado no
interior dos cursos de licenciaturas. A concepção dialógica de linguagem e sujeito, conforme
defendida por Bakhtin, é mobilizada como ponto de sustentação desta reflexão.
Desses textos, que podem ser compreendidos como estudos de caso que trazem
características qualitativas das condições de leitura, especialmente nas escolas, destacado-se,
por exemplo, os significados culturais e de produção de sentidos das/sobre as bibliotecas, é
possível se conectar com os dados da 3ª. edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil em
pelo menos duas dimensões:
1) a mediação, aqui compreendida como o ato solitário que constitui subjetividades leitoras e
que abre os sujeitos ao universo da imaginação e da criação, e, ao mesmo tempo,
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compreendida desde dentro da idéia de diálogo, ou seja a constituição de si na relação com o
outro e com o livro.
Portanto, dos resultados derivados de uma metodologia baseada nas entrevistas e na
experiência de leitura que foca a relação entre a “identidade leitora” (na diferença
identificadora entre leitores e não-leitores, basicamente) e os sujeitos compreendidos sobre
suas “bases” de organização social, como assegurar afirmativamente, esses efeitos da
mediação em políticas de leitura para o Brasil?
Parece-me, para que aprofundemos em outra ocasião (por exemplo, em um seminário
específico de análise dos dados com especialistas) que dois aspectos – considerados
conservadores (do ponto de vista da circulação das culturas em nossas sociedades) – ainda
merecem atenção : a escola e/a professora/o professor.
Tratar-se-ia, talvez, da reinvenção de práticas, de usos e de outras “conquistas” para
essas mesmas e reafirmadas funções e papeis sociais da leitura em uma sociedade excludente.
2) a segunda dimensão são as bibliotecas. Esses lugares que passam, pelos dados
apresentados, por um momento de esvaziamento de sua função social – marcadamente
democrática, é bom salientar – e de abandono – por sua práticas recorrentes e pela exigência
que esse espaço impele às pessoas de “terem um gesto autônomo de busca, de procura e, em
contrapartida, cabendo à biblioteca proporcionar que essa busca resulte num `encontro´ com
a leitura” (KLEBIS, 2011, p. 27)
Como recriar esta proposta de um encontro que não seja o mesmo do consumo, do
preenchimento existencial da falta, da representação da diferença entre o culto e o inculto, e
consolidar às bibliotecas o encorajamento às pessoas à descoberta de que podem ser leitoras
e leitores, com práticas de leitura com as quais essas pessoas se identifiquem? Retomar para
as bibliotecas o seu papel de formadoras de leitoras e leitores, e não, exclusivamente, um
espaço de acervo e lugar de circulação dos que, com ela, tenham afinidade ou exigência para
sua formação escolar.

28 de março de 2012.
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