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Apresentação

O escritor e professor emérito da Unicamp Rubem Alves costuma dizer em suas conferências
para professores que a educação teria completado sua missão se conseguisse despertar o prazer de
ler nas crianças. E faz um adendo que, em geral, provoca incômodos na platéia: “Infelizmente, a
escola estraga o gosto pela leitura”. Isso porque, segundo suas palavras, “a leitura deveria ser uma
coisa solta, vagabunda, sem ter de fazer relatório”. Tanto que o escritor tem aconselhado prefeituras
a criarem “concertos de leitura, como existem os de piano”, que não tivessem outro intuito senão o
de entreter os sentidos e atiçar a imaginação – algo que os bons textos são capazes de fazer.

Pois o Programa Biblioteca Viva da Fundação Abrinq, que teve o patrocínio do Banco Citibank e
a execução do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria A Cor da Letra, procura atender a essa
reflexão. Desde sua criação, em 1994, por um grupo de escritores de literatura infanto-juvenil, essa
iniciativa buscou abrir as portas da consciência de crianças, adolescentes e educadores para as
infinitas possibilidades que o prazer da leitura desperta. Possibilidades de conhecer outros lugares,
de mergulhar no íntimo das pessoas, de presenciar como nasce uma paixão ou como um esperto
detetive monta um quebra-cabeça a partir de poucas pistas.

Mas para que esse intento pedagógico seja alcançado é aconselhável que possamos aprender as
lições de quem tomou a iniciativa de espalhar livros em espaços tão variados como parques
públicos, creches ou abrigos para adolescentes que entraram em conflito com a lei. Da experiência
de uma década do Programa Biblioteca Viva nasceram muitas aprendizagens, que aqui se
encontram sistematizadas, seja na forma de reflexão, seja em depoimentos.

A Fundação Abrinq pretende, com esta publicação, partilhar esses saberes adquiridos com a
experiência do Biblioteca Viva com quem acredita, como nós, que a leitura é essencial para apurar
nossa “leitura do mundo”, que viver em um mundo sem livros não teria a menor graça e que quem
ainda não sabe disso precisa abrir os olhos. Ou melhor, os livros...

Rubens Naves
Diretor-presidente da Fundação Abrinq
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Introdução

O Programa Biblioteca Viva (PBV) foi criado em 1994, por um grupo1 de escritores,
ilustradores e profissionais ligados à leitura e à literatura. Esse grupo desenhou o
esboço inicial e, voluntariamente, trabalhou durante um ano no que se chamou Projeto
Piloto. O diagnóstico prévio realizado em organizações sociais mostrou que, embora
muitas possuíssem bibliotecas ou salas de leitura, os livros nem sempre estavam ao
alcance das crianças. Muitas delas revelavam uma visão escolarizada do livro como
objeto de avaliação e, freqüentemente, de reprovação.

“No começo foi difícil, nossas crianças não aceitavam, diziam que não
estavam na escola. O tempo foi passando e elas começaram a gostar das
histórias dos livros.” (Educador do Centro de Juventude São José Operário – SP)

O que se percebeu também nesse diagnóstico inicial foi que apenas doar livros não
seria suficiente para garantir às crianças o acesso à leitura. Era necessário realizar
uma formação na qual os educadores pudessem conhecer e incorporar em sua rotina
momentos de leitura espontânea, onde cada um pudesse ler e/ou ouvir histórias por
prazer, sem nenhuma obrigação posterior.

“Agora toda terça e quinta-feira nós temos a hora de contar histórias. Eles
trazem livros para contar histórias aos amigos; muito s até compraram
livros.” (Educador do Centro de Juventude São José Operário – SP)

Em 1995 o PBV passou a fazer parte das ações desenvolvidas pela Fundação
Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, com apoio financeiro do Banco
Citibank, tendo como principal objetivo contribuir para a criação de políticas públicas

1 O grupo criador do PBV era composto por Ricardo Azevedo, Lia Zatz, Liliana Iaccoca, Graça Segolin, Nora Krawczyk, Marli Batista Siqueira Leite, Cíntia
Carvalho e Márcia Leite.
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de leitura que garantissem a todos, principalmente crianças e jovens em situação de
risco2 e suas famílias, o acesso a livros de qualidade. O programa passou também a
atuar em dez estados brasileiros e não apenas no município de São Paulo.

Uma das características do projeto é não delimitar sua área de atuação, pois a
leitura é transversal à educação, à saúde, à cultura e a todas as demais áreas
necessárias ao desenvolvimento do indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto.
Quanto mais livros e indivíduos sensibilizados para a questão da leitura estiverem à
disposição da população em qualquer dos espaços por onde ela circula, mais leitores
surgirão. Ou seja, a leitura aqui citada é muito mais ampla do que a alfabetização. Na
verdade, ela precede e vai além da alfabetização.

“É uma coisa maravilhosa trabalhar a literatura de uma forma nova,
simples, buscando na criança aquilo que ela tem. O programa foi uma coisa
inovadora para as crianças. Elas agora pegam no livro com outro sentimento,
com outra forma de se expressar. Sabem que vão encontrar nos livros
perguntas e também respostas para muita coisa na vida delas. Agora estão
lendo as Fábulas Italianas [de Ítalo Calvino]; tenho lido com elas. Elas dão
gargalhadas, riem, comentam cada situação.” (Educadora do Salão do
Encontro – Betim – MG)

As instituições beneficiadas receberam livros selecionados de literatura infanto-
juvenil de qualidade, ao mesmo tempo que seus educadores foram formados como
mediadores de leitura. Esses educadores comprometiam-se com a instituição e a
comunidade em transmitir a formação para outros funcionários e educadores.

De 1995 a 2002, o Projeto Biblioteca Viva implantou 293 núcleos de bibliotecas em
instituições sociais, escolas, creches e programas socioeducativos, beneficiando 78 mil
crianças, adolescentes e suas comunidades. A implantação do projeto em cada
instituição foi acompanhada por meio de relatórios e encontros de supervisão durante
um ano, após a formação dos mediadores.

2 Situação de risco é aqui entendida como aquela em que: a) as crianças e jovens que não têm seus direitos básicos assegurados (estão sujeitas à
violência, maus-tratos, ao trabalho infantil, não têm a educação e atendimentos de saúde garantidos, e todo tipo de discriminação e exclusão social); b)
crianças e jovens que por questões de saúde ou de deficiência física ou mental têm comprometido o seu desenvolvimento global;  c) crianças que por
situações de perdas diversas (desestruturação familiar, desemprego, doença ou perda dos pais) vivem durante um certo tempo uma redução impor-
tante da atenção e dedicação afetiva que lhes são necessárias, tanto para o seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo quanto para entender e
lidar com a adversidade à qual foram expostas.
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“Com a chegada dos livros, as crianças ficaram muito curiosas, pois
algumas nunca tinham lido uma história. No começo das atividades
procuramos ler para as crianças, mas sempre deixando–as bem à vontade,
principalmente na escolha dos livros. O resultado está sendo excelente. Os pais
adoram o projeto, estão sempre fazendo elogios e, o que é mais importante,
também participam do projeto contando e lendo histórias. Hoje contamos com
uma sede da Biblioteca Viva onde podemos atender à toda comunidade.
Fazemos os trabalhos nas oficinas e também na biblioteca onde já temos um
público garantido.” (Educadora da Associação Cata-Ventos – Brasília – DF)
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Novos projetos surgiram em decorrência das experiências desenvolvidas e do
interesse de distintos parceiros:

• Projeto Jovens Mediadores, em parceria com o Citibank e o Colégio Equipe, uma
escola privada da cidade de São Paulo, cujos alunos do Ensino Médio foram capacitados
como mediadores de leitura e fizeram trabalho voluntário junto às crianças de
entidades localizadas em favelas e bairros periféricos, atendidas em diversas
instituições.

• O Projeto Cidadania Jovem, em parceria com a Pananco do Brasil, teve como
objetivo formar jovens de diferentes instituições sociais da Grande São Paulo para que
atuassem como mediadores de leitura em suas próprias comunidades. A partir da
experiência Projeto Jovem Mediador um grupo de jovens que freqüentava uma
instituição e participava semanalmente da mediação de leitura demonstrou o desejo de
fazer esta mesma ação para outras crianças de sua comunidade.

• Projeto Biblioteca Viva no Museu, de abril a dezembro de 2000, em parceria com o
Citibank e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). Jovens de diversas
instituições sociais realizaram a mediação de leitura no Parque do Ibirapuera, onde
está localizado o museu, levando livros para um local público, trabalhando com
pessoas de diferentes idades e níveis socioculturais.

• Projeto Biblioteca Viva em Hospitais, em parceria com o Citibank e o Ministério da
Saúde, destinado aos hospitais públicos ligados à rede do SUS com atendimento
pediátrico. Essa ação desencadeou um pólo de capacitação de formadores, onde
profissionais desses hospitais tornam-se multiplicadores e implantam o projeto em suas
unidades, formando outros profissionais ou voluntários para que atuem na rotina
hospitalar, com a intenção de beneficiar não somente as crianças atendidas mas seus
familiares e acompanhantes.

• Projeto Mudando a História, em parceria com a Nokia e International Youth
Foundation, que realiza um trabalho de formação de mediadores de leitura com jovens
voluntários de diferentes instituições (escolas públicas, escolas particulares,
organizações sociais etc.), para o período de 2001 a 2003.
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Os espaços da leitura

O Programa Biblioteca Viva (PBV) propõe que a leitura faça parte da vida das pessoas
e acredita na possibilidade dela tornar-se algo natural e cotidiano, uma ação espontânea
para todo e qualquer cidadão. Isso requer o acesso aos livros e a desmistificação da
leitura com atividade apenas de aprendizagem formal para pessoas e lugares
privilegiados. Por isso o PBV foi implantado em uma grande diversidade de locais, como,
por exemplo, parques, praças, museus, saguão de hospitais, escolas e salas de espera.

A versatilidade do Programa Biblioteca Viva e a simplicidade dos meios e métodos
utilizados permitem que sua ação seja realizada nesses diferentes contextos. Essa
versatilidade é caracterizada pela possibilidade de promover desenvolvimento humano
através da transmissão cultural entre grupos e gerações e pela simplicidade da
estrutura do projeto, que requer apenas a disponibilidade de pessoal para o trabalho,
um espaço que comporte o desenvolvimento da atividade e a possibilidade do mediador
ter à sua disposição livros para a leitura.

Uma Biblioteca Viva
O sentido original da palavra biblioteca vem se mantendo ao longo dos séculos e

significa um local onde os livros são guardados, protegidos e conservados. A biblioteca
continua sendo uma das formas encontradas pelo homem para organizar, catalogar e
difundir os conhecimentos acumulados pela Humanidade.

Mas uma biblioteca é muito mais do que um local para guardar livros. Ela serve
para conservar e transmitir idéias, pensamentos e a cultura que estão registrados nos
livros que abriga. Cada biblioteca tem sua função e seu público e precisa ser pensada
para as pessoas que farão uso dela: crianças, adolescentes, educadores e funcionários.
Ninguém contesta que os livros precisam ser guardados em algum lugar. Guardar,
conservar e manter os livros em bom estado é muito importante, justamente para que
eles sejam mais e mais lidos, folheados, olhados, apreciados, para que um maior
número de pessoas possa usufruir, divertir-se, informar-se, emocionar-se.
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Dessa forma, é preciso pensar o espaço da biblioteca como um lugar atraente onde,
além de ler, as pessoas possam trocar idéias, discutir, ouvir histórias, dar risadas etc.
Acima de tudo, o Programa Biblioteca Viva pretende implantar uma concepção de
trabalho nesse espaço em que as crianças sejam vistas como sujeitos ativos na
construção de seu conhecimento e como produtores de cultura. O mediador é a pessoa
que pode facilitar a construção dessa “biblioteca viva”.

Ao ler, a criança é invadida por novas informações, emoções diferentes e pode
querer se expressar, dizer o que pensou, o que sentiu. O espaço da biblioteca tem de
permitir essa vontade de falar, de trocar idéias com os companheiros e com o educador.
O mediador tem um importante papel aqui, permitindo a expressão e respeitando o
silêncio de cada criança. As histórias podem funcionar como um facilitador dos
encontros e favorecem o desenvolvimento da imaginação. Com esta, pode-se superar
conflitos, mover o mundo emocional, promover o desenvolvimento quando ele se torna
estancado e promover um enriquecimento cultural através de um meio que é
patrimônio de toda a humanidade. O sentido central desta ação é o resgate da
importância do valor das narrativas. As narrativas são um instrumento de comunicação
privilegiado porque estabelecem o diálogo entre todos que estão em torno delas: mães
e crianças, adolescentes, jovens e educadores. O livro, portador e mantenedor das
narrativas em nossa cultura tem, assim, o dom de unir as pessoas e de nos comunicar
sua vitalidade, pouco importando nossa origem, formação ou experiência profissional.

“Quando as crianças devolvem o livro, ficam tão ansiosas para levar outro que
todos os dias perguntam quando podem levar. Um exemplo disso é o Leonardo, de 4
anos que fala que a mamãe conta a história para ele dentro do ônibus. Isso dá a
entender que quando sai para passear com a mãe leva o seu amigo livro junto com
ele.” (Educadora da Casa da Criança – Sousas – Campinas – SP)

1 • Organizações sociais e projetos socioeducativos
Inicialmente o PBV foi implantado em organizações sociais de atendimento direto à

criança e ao jovem3. Nessa fase, formava profissionais selecionados das organizações
que, posteriormente, estendiam sua atuação aos outros funcionários e educadores.

3 Refere-se a creches, abrigos, projetos de atendimento a meninos e meninas em situação de rua, ONGs etc.
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Além disso, as instituições recebiam um acervo de livros selecionados de literatura
infantil e juvenil e atingiam com a ação também as famílias: as crianças passavam a ter
acesso aos livros nas reuniões de pais, nas salas de espera ou levam para casa; os pais
podiam perceber as transformações dos filhos, reconhecer que o livro auxilia na escola
e na vida e se encantavam com a possibilidade de ler.

“Aos sábados, segundas e quartas-feiras formamos uma turma
diversificada, com crianças da vizinhança e aquelas que freqüentam a
Fundação. Nesse dia a média é de 40 crianças. Os professores têm notado um
aumento do interesse pela leitura e a necessidade de fundar, nas escolas, o
“Clube de Leitura”, uma vez que as mesmas não possuem bibliotecas.”
(Educadora da Associação Comunitária Pirquins/Fundação Ipanemense de
Cultura – Presidente Olegário – MG)
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1.1 • Projetos para jovens em conflito com a lei ou em situação de rua
Nas instituições que atendem jovens que entraram em conflito com a lei observou-

se que muitos deles ou não passaram pela escola ou tiveram um processo de
escolarização fragmentado. Em muitos casos os jovens apresentavam dificuldades com
a leitura e uma resistência inicial a um projeto que envolvesse livros.

“Eu trabalho com duas populações diferentes: os adolescentes infratores em
liberdade assistida e os adolescentes que estão na educação para o trabalho e
não são infratores. Os livros de imagem têm ajudado a mostrar pra gente,
enquanto educador, as visões diferentes de mundo desses adolescentes.
Enquanto os adolescentes infratores fizeram uma história de roubo a partir da
figura de um livro, os da educação para o trabalho fizeram um romance a
partir da mesma figura. Isso tem ajudado a gente a entender melhor a
população com a qual trabalhamos. Se a gente compreende como eles vêem o
mundo, fica muito mais fácil nos comunicarmos e rever a nossa atuação com
esses adolescentes.” (Educadora do Centro de Orientação ao Adolescente de
Campinas – Comec – Campinas – SP)

Ao longo do trabalho, os adolescentes passaram a se interessar pela leitura e a
cuidar e valorizar os livros como objeto afetivo.

“Uma das meninas que mora na rua há anos não se vincula a nenhuma
atividade, nem no atendimento clínico. A primeira coisa que ela faz quando entra
no Quixote é pegar um livro, fica horas lendo, leva o livro para a rua, que é onde
ela mora, e sempre devolve.” (Educadora do Projeto Quixote – São Paulo – SP)

Algumas instituições adotaram a estratégia de envolver as famílias, fazendo a
leitura para os pais e deixando as crianças levarem os livros para casa, uma vez por
semana. Outras colocaram os livros na sala de espera, local por onde todos passam e
podem manusear e ler à vontade. Nesse contexto a literatura e a leitura auxiliam
jovens e crianças a expressar e a falar de suas vidas.

“Novamente é quinta-feira e começa mais uma reunião do Grupo de
Orientação Familiar. Estamos às vésperas do Dia das Mães. O assunto gira
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em torno do uso de drogas pelos filhos, que estão sentenciados em
Liberdade Assistida por roubo, furto ou tráfico de entorpecentes. Rita hoje se
mostra muito alegre, pois o filho procurou ajuda e se filiou a uma igreja
evangélica. Cleo não consegue ter certeza se o filho é ou não usuário de
drogas. Porém, muitas vezes, tem um sentimento de raiva em relação a ele
e, quando isso acontece, sente que o filho afasta-se dela. O assunto mobiliza
sentimentos de raiva que os pais têm diante do comportamento inadequado
dos filhos. Peço licença a eles e digo que vou buscar um presente que
gostaria de lhes oferecer pelo Dia das Mães. Volto com o livro Mamãe, você
me ama?, de Bárbara M. Joose, Editora Brinque Book. O grupo se
aproxima para acompanhar melhor o desenrolar da história e, enquanto
leio, sinto que todos vão se emocionando. Pedro comenta que seus
sentimentos em relação ao filho são semelhantes aos da mãe, personagem
do livro. Ana e Joana ficam caladas, mas seus olhos estão cheios de
lágrimas. Rita relata que seu filho lhe perguntou se gostava dele como
gostava antes [da sentença judicial]. E ela diz que lhe respondeu que agora
gostava mais, porque lutou muito para ele voltar para casa.” (Educadora do
Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas – Comec – Campinas – SP)4

Para as crianças e jovens em situação de rua, os livros e a leitura também
trouxeram resultados importantes.

“Tenho levado a Biblioteca Viva para “educação de rua” em uma mala
colorida onde coloco diversos livros. A escolha da leitura é feita pelos meninos
e meninas. A atividade ganhou espaço na educação dos meninos de rua, os
educandos estão cada vez mais interessados na leitura e o trabalho de
alfabetização tem crescido. Alguns momentos foram muito especiais e fortes,
como a leitura do livro Roberto do Diabo e dos contos clássicos infantis, que
eles elegeram. Os livros são lidos com rapidez, tendo de ser trocados sempre,
criando a expectativa para a chegada de novos livros. Iniciamos também
leituras mais longas, o que antes da Biblioteca Viva era muito difícil de
acontecer.” (Educadora de Rua do Projeto Axé – Salvador – BA)

4 Todos os nomes das crianças, jovens e adultos utilizados nos depoimentos são fictícios.
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2 • Escolas
O PBV foi implantando em algumas escolas públicas urbanas e rurais. Na realidade

brasileira, é comum as crianças terem acesso aos primeiros livros na escola. Porém,
as bibliotecas existentes nesses locais muitas vezes estão voltadas exclusivamente
para as atividades formais de aprendizagem tais como pesquisas escolares e
atividades de interpretação e compreensão de texto. Além disso, muitos professores,
em função da carga horária, do programa que têm a cumprir e do tipo de formação
pedagógica que receberam, enxergam dificuldades na incorporação da mediação de
leitura à rotina escolar, o que é compreensível. No entanto, sabemos que em muitas
regiões são as escolas os únicos locais que poderiam disponibilizar livros e que
podem contar com adultos sensibilizados à questão da leitura. Na maioria dos casos
em que professores ou profissionais das salas de leitura integraram essa prática ao
cotidiano das crianças, constataram-se resultados significativos, como demonstram os
depoimentos a seguir:

“Na segunda-feira, dia 8 de março, exatamente na hora do recreio da
turma da manhã, entraram na biblioteca dois alunos da terceira série,
sentaram-se e começaram a folhear alguns livros. Então eu perguntei:
‘Vocês querem que eu leia histórias?’. Surpresos, disseram que sim. Deu
tempo de ler dois livros. No dia seguinte, eles voltaram e trouxeram mais
três colegas; no terceiro dia, havia 12; no quarto, 23; e no quinto não
cabiam mais alunos dentro da biblioteca! Tudo foi muito rápido, nem

precisei ir às classes convidá-los, a
notícia correu entre eles. Acho que
estão gostando muito de ouvir;
tanto que preferem ficar ali a irem
brincar no pátio, na hora do recreio.
Alguns vêm de vez em quando;
outros estão presentes todos os dias.
Há os que até reclamam quando
toca o sinal e precisam interromper
a leitura.” (Professora da EMEF
Sebastião de Aguiar Azevedo –
Ribeirão Preto – SP)
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“Uma mãe me contou que uma de suas filhas melhorou bastante na escola
depois que ela adquiriu o hábito da leitura; falou que suas redações e a escrita
de uma maneira geral melhoraram muito e a filha tem recebido vários elogios
da professora, que agora indica a biblioteca para seus alunos.” (Educadora da
Associação Cata-Ventos – Brasília – DF)

2.1 • Escola na área rural
O projeto foi implantado em comunidades rurais, em escolas de assentamentos de

trabalhadores rurais e em centros comunitários localizados em bairros isolados. O fato
de essas comunidades serem distantes dos centros urbanos faz com que as crianças
não tenham acesso às bibliotecas públicas e outros espaços culturais. Os livros, nesse
contexto, possibilitam que as crianças tenham contato com diferentes textos e
ilustrações. Em muitos casos, são crianças cujos pais não passaram pela escola e não
possuem livros ou materiais escritos em suas casas.

“As crianças, no início, estavam meio tímidas, mas depois se empolgaram com a
leitura. Os pequenos subiram nas cadeiras para ler para os demais. Houve até
disputa para ver quem ia ler. Uma criança, Rosana, leu para a mãe que não sabia
ler.” (Educadora de Centro Comunitário de um bairro rural de Paraibuna – SP)
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3 • Biblioteca Viva em Hospitais
O PBV foi implantado em hospitais com atendimento pediátrico com o objetivo de

humanizar o ambiente hospitalar e a assistência à criança hospitalizada ou atendida
em ambulatório. A intenção foi contribuir, por meio da ação de leitura, para uma
melhor relação entre pacientes e profissionais da área da saúde. O projeto priorizou o
foco de atenção na criança, permitindo-lhe escolher e participar ativamente do
momento proposto, e envolveu pais e funcionários, proporcionando vivências e trocas
importantes a partir das narrativas e dos livros de literatura infantil.

“Uma criança de 5 anos foi internada. Ele se chama J. e por causa da doença
se torna mais carente. Estava internado para fazer transfusão de sangue. Todos os
dias eu ia lá contar histórias para ele, que não aceitava, não deixava nem chegar
perto, ficava muito nervoso, agressivo; fui chegando aos poucos, contando
histórias, conversando com ele. Depois, ele mesmo já dava a mãozinha para
colocar o soro. Nos outros dias, quando já estava melhorando, eu chegava e J. já
pulava no meu colo... pedindo se ia ter história. Li a historinha do Tanto Tanto e
ele pediu se poderia me abraçar e me beijar também. Foi aí que eu fiquei com
vergonha, pois eu que teria que abraçá-lo e beijá-lo. E todo dia ele me abraçava e
me beijava. Antes mesmo de tomar café, ele já pedia para abrir a caixa e passar os
livrinhos para ele.” (Médica da Santa Casa de Anápolis – 23/10/2002)

Os mediadores são funcionários e voluntários dos hospitais formados para essa atividade
e que se prontificaram a desempenhar essa função dentro de sua rotina hospitalar, em
ambulatórios, enfermarias e locais de tratamento especializado. Uma das características da
atividade em hospitais é o fato de que as crianças estão sempre acompanhadas de um adulto,
sejam pais ou parentes, que também usufruem desses momentos de leitura e percebem a
reação positiva das crianças à leitura de histórias. Isso resulta muitas vezes na reprodução
dessa atividade em casa e no desejo de ter acesso aos livros.

“Nós tivemos um caso em que o médico tinha acabado de dizer para a mãe
que a filha iria ser internada no pronto-socorro, pois estava com pneumonia. A
mãe estava chorando, a neném era muito pequena, e nós começamos a
conversar com ela, e a contar histórias para outras crianças, e ela começou a
se interessar, pediu para contarmos uma para ela. A enfermeira começou a ler
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a história e a mãe parou de chorar. O efeito foi melhor para a mãe do que para
a criança.” (Funcionária da Santa Casa de Limeira – SP)

Numa instituição que possui uma rotina intensa de funcionamento e um volume
muito grande de pessoas trabalhando e circulando em suas dependências, a introdução
de um projeto que interfere nessa rotina causa, em um primeiro momento, certo
estranhamento, exigindo uma adaptação dos funcionários. Convivendo com os
mediadores de leitura em atividade durante o atendimento à criança, os profissionais
da área de saúde percebem que sua atuação é facilitada, pois há uma maior aceitação
de sua pessoa e, com freqüência, do tratamento.

“A doença amadurece a criança. Ela não pode dizer não para o remédio, para
o médico. Quando abrimos espaços para o imaginário, a escolha, a opinião da
criança aparece.” (Terapeuta ocupacional do Instituto da Criança – SP)

Alguns funcionários também perceberam o quanto a mediação de leitura feita por
eles pode auxiliá-los em seu cotidiano.
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“Eu tive uma experiência bem legal com um médico que estava aqui. Ele veio
nos dizer que uma criança estava há três dias sem falar, não falava com
ninguém, não queria vê-lo, mas que ele tinha que tratá-la. Pediu então para que
eu lesse para essa criança. Fiquei lendo para ela por oito, dez dias. Eu contava
dez vezes o mesmo livro. No terceiro dia a menina me disse: ‘Oi, minha amiga’.
E conversamos com o médico. Para mim o efeito da leitura para criança é
imediato.” (Enfermeira do Hospital Pequeno Príncipe – Curitiba – Paraná)

3.1 • Instituição de atendimento a crianças portadoras de necessidades especiais
O Programa Biblioteca Viva também estendeu sua atuação para instituições que

atendem crianças e jovens portadores de diferentes necessidades especiais, tais como
autistas, psicóticas, com deficiência auditiva, síndrome de Down ou com atraso no
desenvolvimento psicomotor e na linguagem. A mediação para essas crianças é feita
pelos próprios profissionais das instituições que as atendem, como fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicanalistas. As crianças tiveram as mais
diversas reações à mediação, manifestando interesse pelo livro e pela leitura, pedindo a
repetição da mesma história, aproximando-se mais do profissional durante a leitura.

 “Começamos a leitura com um grupo de terapia intensiva. [...] Esse grupo
é composto de seis crianças entre 7 e 9 anos (quatro meninos e duas meninas), e
temos trabalhado sistematicamente com as histórias. [...]

Senti que aos poucos as leituras os deixavam mais tranqüilos e relaxados,
quando em algumas sessões deitavam no chão para ouvir as histórias,
passavam perto dos mediadores e trocavam os livros, ou mesmo pelo canto do
olho tentavam ver as figuras, mesmo que de longe. [...] Nesse grupo, no
momento, pelo menos três crianças já escolhem o livro que querem ouvir e nos
pedem para ler repetidas vezes, e por isso usamos os mesmos livros por muitas
sessões, notando que assim elas têm mais facilidade em interagir com os
mediadores e algumas vezes com as crianças do grupo. [...] pudemos ver quanto
as histórias são importantes para resgatar suas infâncias desconexas e seus dias
solitários, e fazer com que elas tentem superar, de alguma forma, suas enormes
dificuldades de verem a si mesmas e aceitarem o outro afetivamente em suas
vidas.” (Atendente do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem – Recife – PE)
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“Cláudia, de 16 anos, demonstrou estar encabulada quando entrou na sala e
encontrou os livros em cima da mesa. Ela tem síndrome de Down e muita
dificuldade na oralidade; comunica-se mais por gestos. No entanto, isso não a
impede de realizar todas as atividades. Contei a história Adeus passarinho. Ela
achou graça e demonstrou o desejo de que contasse a história toda. Depois que
terminou pedi que escolhesse outro livro para ser contado. Ela escolheu Papai
chegou. Mostrou ter achado as figuras bonitas, o gato, dizia miau, mostrou a
chave, a maçã e, com gestos, comunicou que sabia que a maçã era para comer.
Em seguida dei-lhe o livro para explorar. Imitou a maneira como eu contei a
história, como segurei o livro e mostrou para os colegas. Foi interessante sua
percepção, a forma como viu os livros e como seu movimento foi de pegá-los.”
(Educadora da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional – Curitiba – PR)

4 • Espaços públicos
Em espaços públicos como parques, jardins e

praças, os mediadores escolhem um lugar adequado
(sob uma árvore, sob uma marquise, sobre a grama),
estendem um tapete e colocam os livros e as
almofadas sobre ele e, assim, atendem a um público
muito diverso e inesperado, que pode ser grande em
alguns momentos, pequeno em outros, que sempre se
modifica conforme a hora ou o dia. O simples fato de
organizar o local contribui para atrair a atenção e a
curiosidade das pessoas.

“Voltamos, enfim! E o que é melhor, no mesmo
cantinho de antes! Hoje foi muito bom, o parque
tinha muitas crianças! Eu li durante duas horas
inteiras para a Maria, uma japonesinha que
tinha ido ao parque com a avó e que adora livros.
Ela gostou de muitos, mas gostou muito mais do
livro Eu quero meu penico, mesmo quando li Eu
quero meu jantar, ela não abriu mão de ouvir
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mais três vezes o Eu quero meu penico. Na verdade ela nem queria ir
embora, só foi porque a vovó chamou. Aqui no parque a Maria foi a primeira
que me fez sentir o sabor de ver a felicidade que uma história pode trazer a
uma criança dessa nova geração, que já nasce em meio a computadores,
videogames etc.” (Mediadora jovem, aluna da Escola Estadual Filomena
Matarazzo – São Paulo – SP)

A situação de leitura em espaços públicos ocorre de forma diferente da que
acontece na instituição. Os mediadores estão disponíveis para ler para crianças que
estão passeando ou brincando no local e que não os conhecem nem se conhecem entre
si. Eles têm de estabelecer um primeiro contato e conquistá-las para iniciar o trabalho
de mediação. Em geral, as crianças estão acompanhadas dos pais e já se constatou que
eles, muitas vezes, retornam com as crianças para participar da atividade. Como são
espaços abertos, muitos adultos também se aproximam e observam o desenvolvimento
da mediação. Muitos demonstram gostar da leitura até mais do que as crianças, e isso
pode significar que ficam estimulados a ler para seus filhos.

“Nosso primeiro trabalho foi excepcional, as crianças adoraram, mas o
difícil era saber quem estava mais interessado(a), se os pais (sobretudo as mães)
ou as crianças. Me deparei com a mãe de uma linda menininha que não queria
mais ir embora. Seu marido a chamava e ela não ia. Percebi que as crianças só
prestavam realmente atenção nos livros bem coloridos, sobretudo nos que
“desmontavam” ou, ao abrir, aparecia um bichinho etc. Acho que nosso trabalho
deveria ser implantado em mais parques. O Parque do Ibirapuera é realmente
estupendo.” (Mediadora do CEC São Paulo Apóstolo – São Paulo – SP)

Essa experiência do PBV foi desenvolvida inicialmente só por mediadores de leitura
jovens, oriundos de diversos bairros da cidade de São Paulo, e permitiu, além dos
resultados relatados acima, que os próprios jovens conhecessem uma grande variedade
de experiências novas, não relacionadas necessariamente com a mediação de leitura:
aprenderam a deslocar-se na cidade, entraram em contato com pessoas de outras
culturas e grupos sociais, conheceram e se apropriaram de diferentes espaços públicos.
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Embasamento teórico

1 • Ação cultural
Ação cultural é um processo que oferece condições para que as pessoas

envolvidas descubram sua capacidade de criar, inventar e reinventar seus objetivos,
uma vez que as atividades não lhes são impostas nem dirigidas para alcançar
determinados resultados. Ou seja, é possível saber de que modo e com que meios
essa ação se inicia e se desenvolve, mas não é possível saber quais serão seus
resultados, que acontecem sem que tenham sido previstos e, muitas vezes, se
manifestam em situações futuras. Uma das principais características da ação cultural
é que ela tem começo e pode não ter fim. Ela respeita a vontade, o ritmo individual e
a liberdade de expressão dos participantes; não coloca limitações de forma e
linguagem, permitindo diferentes olhares e diferentes leituras sobre um mesmo
objeto ou uma mesma situação, sempre abrindo novos caminhos para que as pessoas
descubram e escolham, por si, aquilo que querem5.

A ação cultural cria condições e oportunidades para que as pessoas desenvolvam sua
capacidade de observar, refletir, duvidar, questionar e falar livremente a partir de seu
próprio cotidiano. É um processo que provoca transformações e se transforma também,
levando as pessoas a mudar a forma como passam a se ver e a ver o mundo ao seu redor,
fazendo com que não se limitem às soluções prontas e aos padrões convencionais e
comecem a enxergar para além desse mundo que as cerca.

É importante entender o significado da ação cultural, pois é muito comum a idéia de
que uma atividade de leitura está sempre ligada à aprendizagem formal, que é um dos
objetivos da área da educação. Embora contribua para o desenvolvimento educacional e
seja facilitadora do processo de alfabetização, não é esse o foco, nem o objetivo maior da
ação cultural. Todos sabem que cultura e educação são áreas que andam juntas, se
complementam, se somam, se ajudam. As crianças que desde cedo entram em contato com
o mundo dos livros e da leitura ficam muito mais estimuladas a aprender a ler, a escrever e

5 Ver Teixeira Coelho. O que é ação cultural. São Paulo, Brasiliense, 1989. Coleção Primeiros Passos.
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adquirem maior capacidade de abstração, da mesma forma que, ao entrar em contato com
um novo brinquedo ou um novo jogo, querem conhecer suas regras e seus segredos.

O Programa Biblioteca Viva propõe justamente isto: incluir as crianças no mundo da
leitura por meio de uma ação cultural que possa ocorrer em qualquer espaço social, seja
a família, a escola, a creche ou o hospital. Incluir as crianças sem esperar que elas
respondam imediatamente com um produto ou resultado. É dessa maneira que a
aprendizagem ocorre na vida das pessoas. Elas aprendem a andar, falar, brincar, sempre
em relação com os outros. Elas interagem, fazem e erram, experimentam, voltam atrás.
Da mesma forma acontece com a leitura. As crianças que interagem com adultos leitores
incorporam essa prática às suas vidas. Passam a ver a leitura como algo que faz parte do
dia-a-dia e, portanto, são alfabetizadas com maior facilidade, já que percebem o sentido e
o significado da escrita e da leitura. Dessa forma, uma ação cultural desenvolvida por
intermédio da leitura para crianças desde seus primeiros meses de vida certamente será
facilitadora do processo de aprendizagem. Para uma criança que nunca viu um livro, ele
é um objeto como outro qualquer com o qual se pode brincar, explorar com as mãos,
com a boca, com o olfato, com os olhos. É o adulto que dá sentido ao livro por meio da
leitura e de sua interação com a criança. Nas famílias leitoras, as crianças já nascem em
meio a jornais, livros e revistas. Ao ver o adulto lendo, a criança sabe que aquele objeto-
livro é portador de histórias e palavras e começa a se interessar pelos códigos que as
letras representam. É fundamental, portanto, que as crianças tenham acesso desde cedo
a essa multiplicidade de formas e tipos de livros.

Já em famílias onde a leitura não é prática comum, as crianças em geral terão seu
primeiro contato com os livros na escola ou na creche.

O mediador de leitura será o agente dessa ação cultural. É ele que irá praticar o ato
de ler de forma descomprometida e livre para que cada criança aproveite, a seu modo,
esses livros e momentos. E, para muitas delas, este leitor é aquele que pela primeira
vez colocará o livro em suas mãos para iniciá-las no mundo da leitura.

2 • Leitura e inclusão social
Até a primeira metade do século XX, a leitura infanto-juvenil era restrita a

pequenas parcelas das elites. Somente ao final da década de 1960 e início da de 1970 é
que começou a haver maior preocupação com o hábito de leitura das crianças e dos
jovens brasileiros.
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A produção de livros de literatura infanto-juvenil vem aumentando
significativamente desde a ampliação da rede escolar. A escola é ainda o canal por
onde flui a maior parte dessa produção destinada a jovens e crianças e à escola tem
sido atribuído o papel de iniciar as crianças na leitura e transformá-las em leitores. O
índice de analfabetismo no Brasil atinge aproximadamente 12% da população com
idade acima de 10 anos, mesmo com a expansão da rede escolar, da criação da rede de
bibliotecas infanto-juvenis e dos movimentos de alfabetização desenvolvidos a partir da
segunda metade do século passado. E cerca da metade da população possui de um a
sete anos de estudos, o que corresponde ao primeiro grau incompleto6.

Há ainda um contingente grande de analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que
embora tenham sido alfabetizadas na escola não são capazes de entender o que lêem
nos livros, jornais ou outros tipos de textos escritos, mesmo os mais elementares. Na
medida em que não possuem a capacidade de utilizar informações escritas, o que é um
requisito fundamental para participar integralmente do mundo do trabalho e de outros
processos sociais, esses indivíduos se tornam socialmente excluídos.

O Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa apresentaram, em 13 de dezembro de 2001,
os primeiros dados do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Os dados mostram que:

• 31% da população estudada foi classificada no nível 1 de alfabetismo (conseguem retirar
uma informação explícita apenas em textos muito curtos);

• 34% no nível 2 (conseguem também localizar uma informação não explícita em textos de
maior extensão);

• 26% no nível 3 de alfabetismo (são capazes de ler textos mais longos, localizar mais de
uma informação e estabelecer relações entre diversos elementos do texto);

• 37% dos brasileiros não lêem nada no trabalho;
• 41% deles não escrevem nada;
• as mulheres obtiveram melhor desempenho no teste aplicado, com uma média de 11,4

de acertos contra uma média de 10,3 de acertos dos homens7.

6 IBGE, PNAD, 2001.
7 Disponível em URL: www.ipm.org.br  – Site do Instituto Paulo Montenegro.
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Dados da pesquisa Qualidade da educação: uma nova leitura do desempenho dos
estudantes da quarta série do ensino fundamental, realizada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), revelam que o processo ensino-aprendizagem
das crianças se concretiza de forma precária no país. A maioria dos estudantes não
aprende a ser leitor para realizar as atividades básicas do cotidiano, inserir-se na
complexa sociedade globalizada e exercer plenamente a cidadania”8.

A vida moderna exige do indivíduo cada vez mais a capacidade de ler e escrever. A
leitura é um instrumento de desenvolvimento pessoal e de exercício da cidadania.
Basta ver que no dia-a-dia as pessoas se defrontam com jornais, revistas, rótulos de
remédios, instruções para uso de eletrodomésticos, folhetos, sem falar na vida
profissional, na qual a capacidade de utilizar as informações obtidas pelos diferentes
meios de comunicação, como livros, jornais, revistas especializadas e computadores é
um pré-requisito fundamental.

Na competição por um lugar melhor na vida, como afirma Bernardo Toro9 em
seu Código da Modernidade, os jovens precisam ter domínio da leitura e da escrita;
ter capacidade para fazer cálculos e resolver problemas; ter capacidade de analisar,
sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; compreender e atuar em seu
entorno social; receber criticamente os meios de comunicação; ter capacidade para
localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; e planejar, trabalhar e
decidir em grupo.

O Brasil está hoje entre os países com os maior índice de desigualdade social do
mundo e, para reverter essa situação, é necessário que a população se torne leitora,
com competência para compreender e mudar essa realidade. No entanto, muitas
escolas, principalmente da rede pública, não têm dado conta de preparar e formar esse
indivíduo requisitado pelo mundo do trabalho e com conhecimento necessário à
transformação social e econômica dessa realidade.

Pensar em formar leitores no Brasil é pensar nas dificuldades enfrentadas pelos
jovens e crianças que provêm dos meios menos favorecidos. Normalmente suas
famílias não têm acesso à leitura. Em suas casas não existem livros, jornais ou revistas,
ainda que a escrita seja considerada necessária.

8 Qualidade da educação: uma nova leitura do desempenho dos estudantes da quarta série do ensino fundamental. Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). O trabalho teve como base os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) de 2001.
9 COSTA, A.C.G. Códigos da Modernidade in Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação democrática. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000.



37

Vivendo nesse ambiente, ao ingressar na escola a criança terá mais dificuldade de
se iniciar na linguagem escrita, o que não ocorre com as crianças de famílias nas quais
a leitura é considerada importante.

Para as crianças de famílias não-leitoras, o salto da linguagem oral para a
linguagem escrita exigida na escola é grande. Mesmo entre as famílias de classe média,
que têm acesso aos livros, há um grande contingente de pais que não valorizam a
leitura, atribuindo essa postura ao estilo de vida da sociedade moderna, onde, além da
escassez de tempo, existem muitas outras opções de lazer. Por essa razão as crianças
dessas famílias tendem a reproduzir o comportamento dos pais, tornando-se não-
leitoras.

Emília Ferreiro, em Cultura escrita e educação10, afirma que “no Brasil, 50% das
crianças fracassam ao fim da primeira série. [...] É impossível construir um país se se

pensa que a metade da população não está em
condições de aprender. Além disso, é gravíssimo
que um país se acostume com a idéia de que a
metade de sua população é incapaz de aprender.
[...] Enquanto se sustentou a idéia de que a
aprendizagem era para alguns e não para todos, a
escola soube como fazer. Porém desde que se
estabeleceu a idéia de alfabetização para todos, a
escola ficou sem respostas. A escola não sabe lidar
com as diferenças, não sabe como trabalhar a partir
das diferenças assumidas como dado inevitável, e
não como castigo”.

Outro fator que não se pode deixar de lado é o tipo
de trabalho feito com a literatura nas escolas. Muitas
escolas, tanto públicas quanto particulares, não
formam leitores porque nem sempre estão
preparadas para lidar com a literatura e transformam
o que deveria ser uma leitura prazerosa e livre em
uma atividade didática, compulsória, impessoal e
utilitária, afastando as crianças dos livros, que passam

10 FERREIRO, E. Cultura escrita e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
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a ser vistos como símbolos do seu fracasso escolar11.  Vale lembrar que o Brasil não é um
país que valoriza o livro. Tanto é verdade que são poucas as políticas culturais de incentivo
à leitura ou de subsídio à produção do livro, que permitam o barateamento do seu custo,
facilitando o acesso da população a esse bem cultural.

Finalmente, aqueles que por esforço pessoal conseguiram vencer todos esses
obstáculos e se tornaram leitores, se defrontam com outra barreira: o preço do livro e a
falta de bibliotecas públicas, existentes em geral somente nos grandes centros urbanos.

De acordo com Jean Foucambert, o leitor “não é quem lê o livro que lhe é proposto,
mas aquele que cria seus próprios meios de escolher os livros que irá ler, que conhece
os meios para encontrar e diversificar os textos ligados aos seus interesses”12. É o
indivíduo que entende o significado daquilo que lê e é capaz de refletir e opinar a
respeito do que foi lido, estabelecendo relações entre o conteúdo do texto e sua
vivência cotidiana.

As escolas, que são as primeiras a introduzir o livro na vida das crianças, podem
fazer da leitura uma prioridade sem torná-la uma obrigatoriedade, que muitas vezes
leva ao desinteresse dos alunos pelo livro.

“Do ponto de vista pessoal, mudou tudo, eu não tive muitas histórias
quando criança e nem no período escolar. Sempre fiz leitura por ter que fazer, o
professor pedia e eu lia, mas agora eu despertei em mim o prazer pela leitura e,
assim, posso passar para as crianças uma coisa legal, uma emoção, que antes
do curso não tinha. Eu lia a história porque estava na hora de ler e pronto.”

É necessário, portanto, que se busquem práticas que favoreçam a construção de
uma nova imagem da leitura – como uma atividade prazerosa e divertida. A leitura é
um instrumento fundamental para o desenvolvimento humano e pessoal, para o
processo formativo e para o exercício pleno da cidadania.

Assim como as crianças são mergulhadas no mundo da expressão oral desde cedo,
porque estão ouvindo as pessoas falarem à sua volta mesmo antes de saber falar, elas
devem ser levadas a ter um intenso e natural contato com o universo da escrita, mesmo
antes de saber ler e escrever.

11 Ver a respeito Ricardo Azevedo. Aspectos da literatura infantil no Brasil, hoje. Disponível em URL: www.ricardoazevedo. com.br.
12 Ver Jean Foucambert. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
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Entrar em contato com os livros e com as histórias passa por um percurso e requer
um desenvolvimento que tem uma seqüência. Se o tempo de cada um e o direito de só
escutar puderem ser respeitados, em geral, esse percurso é mais rápido e sólido. Para
ser leitor é preciso desejar ser leitor. E para desejar algo é preciso que esse algo seja
apresentado de uma maneira interessante e prazerosa.

3 • A importância de ler histórias e o porquê da escolha da literatura

“Histórias ajudam as pessoas que as lêem de alguma forma que eu ainda
não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo e é por isso que as
pessoas gostam delas. E têm histórias que aconteceram de verdade e que
fazem parte da gente. São a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a
gente pensar. Mas são sempre fortes porque marcam a nossa personalidade,
nosso saber sobre nós mesmos ou fatos que fizeram a gente rir; ou chorar;
ou só pensar”13.

A leitura é um exercício íntimo e
elaborado, que requer
desenvolvimento psíquico. É
interessante quando nos atemos à
observação da relação da criança
com o livro e a leitura, pois
encontramos nela necessidades que
são comuns a maior parte dos
indivíduos: o interesse de escutar
narrativas, a necessidade da
companhia de um adulto que
dedique um tempo para ler a
narrativa, o desejo de se expressar,
de ser escutado e de ser respeitado
em seus momentos de silêncio.

13 MUNDURUCU, D. Meu avô Apolinário: um mergulho no rio da (minha) memória. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.



40

Em nosso tempo o veículo concreto da linguagem narrativa são os livros. No que
concerne à infância, por exemplo, esta é a sua função principal: garantir a
permanência e a transmissão das histórias de nossa cultura. O adulto tem um papel
importante pois é ele quem reconstitui as narrativas escritas, por meio de sua voz, de
sua leitura e da apresentação das imagens. É ele quem dá significado à escrita e às
imagens apresentadas à criança, acompanhando-a no contato com conteúdos e
imagens que poderiam ser impressionantes, inquietantes ou desconhecidos, seja
porque a criança é ainda muito pequena, seja porque ela ainda não sabe ler, ou ainda
porque não tem autonomia com a leitura. Isso também pode se dar porque, devido a
razões físicas, psíquicas ou contextuais, a criança pode estar mais frágil ou ainda não
ter tido a oportunidade de ser introduzida nesse importante universo cultural. Os livros
guardam as histórias da humanidade e são o suporte da linguagem narrativa. Optamos
por trabalhar com a transmissão de narrativas literárias lidas, pois constatamos que,
devido à permanência da escrita, ler para o outro é uma estratégia que permite
transmitie e  apropriar das histórias e a cultura. A escrita traz a possibilidade da
releitura. Cada nova leitura é uma descoberta que permite renovar e reforçar o
sentimento de existir.

“Hoje os livros são para mim uma fonte para soltar minha imaginação,
de poder pensar em muitas coisas que na realidade são impossíveis. Antes isso
para mim não existia, mas agora eu tenho prazer em ler.” (Jovem voluntária –
São Paulo – 1999)

Mediação de leitura é o ato de ler para crianças, jovens ou adultos de uma maneira
livre e prazerosa. O mediador se propõe a compartilhar com elas o prazer de ler, de
conhecer e de descobrir o que os livros têm a oferecer. Ele aproxima o livro e a criança,
deixando ela fazer suas escolhas, lendo o texto e mostrando as ilustrações, ouvindo
atentamente, respondendo às perguntas, observando e respeitando suas reações. A
leitura de um texto é infinita, mas o momento em que o mediador compartilha com a
criança a leitura e a troca de experiências é único por incluir o vínculo ali estabelecido.

“Eu me aproximei de uma incubadora, junto à mãe e seu bebê. A mãe me
contou que a filha tinha uma semana de vida e estava com problema no coração.
Ofereci as leituras para a mãe, ela aceitou. Comecei a ler, ela se emocionou e
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começou a chorar, fiquei preocupado e perguntei o que tinha acontecido, ela me
pediu para aguardar com a mão, ela precisava chorar, desabafar. Depois me
contou a história de Lia, seu bebê. Depois que terminou, perguntei se ela queria
que eu continuasse a ler, ela aceitou novamente e li alguns livros, ela riu em
algumas passagens. No final disse que seria bom ela contar, cantar e falar com a
filha, quando me dirigi para Lia na incubadora e comecei a falar com ela, o
medidor de batimentos começou a acelerar. Disse à mãe que se ela quisesse podia
pegar livros no segundo andar.” (Técnico do Programa Biblioteca Viva em
Hospitais – Unidade Neonatal, Instituto da Criança Professor Pedro de
Alcântara – São Paulo – SP)

Os livros devem ser colocados à disposição das crianças, para que elas manuseiem
e possam escolher o que querem ler. Quando as crianças ouvem a história de um
livro e observam suas figuras, demonstram interesse e preferência por determinados
assuntos, gêneros literários e tipos de livros. Durante a leitura, elas estabelecem
relações entre a história e os fatos de sua vida e suas experiências, exercitando assim
sua capacidade de pensar, imaginar, associar idéias. É comum que nesses momentos
elas revelem seus conhecimentos, sentimentos e sonhos. Assim, as crianças têm
reações diferentes diante do mesmo livro, dependendo do que já vivenciaram. O
mesmo acontece com os adultos.

Para ler uma história como seu autor a escreveu, é importante que o livro seja lido
sem suprimir trechos, alterar frases ou palavras, esconder imagens ou utilizá-las
parcialmente. As crianças são
capazes de entender sem que as
palavras difíceis sejam trocadas
ou traduzidas. É um desafio
conhecer e incorporar palavras
novas e elas aprendem assim, a
partir de desafios e do encontro
constante com o desconhecido.
Se for oferecido somente aquilo
que a criança já conhece, como
ela irá sonhar, aprender e se
desenvolver?
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As narrativas e os livros de qualidade são em si atraentes como estrutura de
linguagem, musicalidade, palavras, riqueza de ilustrações, trama, enredo etc., o que
não requer do mediador uma leitura dramatizada para a criança imaginar um animal
feroz, por exemplo, pois cada um é capaz de imaginar “seu próprio lobo”, a partir de
suas próprias formas de representação. Nesse processo de leitura, a criança se
familiariza com a linguagem escrita em sua forma narrativa. A narrativa é uma forma
de contar uma história, um mito, uma lenda conforme a visão do autor. E não precisa
estar diretamente relacionada com a realidade, mas pode servir de referência a coisas
que aconteceram, ou podem vir a acontecer.

Nesses momentos, o mediador tem a oportunidade não somente de conhecer
melhor as crianças, como de se conhecer e de aprender com elas, o que é fundamental
para desenvolver seu trabalho e superar eventuais dificuldades.

 “Várias crianças ficam ansiosas para contar a história. Mesmo não sabendo
ler, elas olham o desenho e simulam uma história, às vezes no mesmo assunto
que a professora contou, outras vezes elas mudam totalmente o rumo da história
com os mesmos personagens.” (Educadora do Cantinho do Girassol – Brasília)

A ação aqui proposta é centrada na leitura de livros de literatura e não no contar
histórias, que é uma situação diferente. Ao contar uma história, recorre-se à memória e à
expressão corporal. O contador de histórias é figura importante em diferentes culturas e
tradições. Entre aquelas não letradas, é ele quem garante a continuidade dos mitos e da
história de seu povo. Nas civilizações orais, os suportes concretos de transmissão das
narrativas correspondem a critérios precisos. Os indivíduos aos quais é ensinada esta
prática, e que são responsáveis pela sua transmissão, respeitam estas regras de maneira
estrita. Além disso, em muitas culturas o contar das histórias que significam o mundo, os
costumes e as emoções são momentos coletivos, nos quais o grupo pára e se reúne para
ouvir o contador. Assim, as crianças e os jovens são acompanhados pelos seus pares mas
também pelas outras gerações. E isso faz parte da vida, da rotina do grupo.

Em nossa sociedade também temos os contadores. Avós e pais que contam histórias
são comuns na vida de muitas famílias. Mas, pela forma de viver contemporânea,
vamos perdendo o gesto espontâneo de trocar experiências, sejam profissionais ou de
vida; nem sempre as pessoas têm tempo para conversar, relatar casos ou contar
histórias que aprenderam com seus antepassados.
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A mediação de leitura contribui para que a criança tenha acesso à linguagem
escrita. Por meio das histórias as crianças ampliam seu vocabulário e seu universo,
falam e interagem umas com as outras e com os adultos. Constatamos que por meio de
leituras compartilhadas entre gerações e grupos contribuímos para uma aproximação e
aprendizagem recíprocas, facilitando a integração, o encontro e a valorização da
experiência de cada um.

“Engraçado que ao observar a reação das crianças menores, geralmente
bebês em primeiro contato com os livros, e a tentativa de arrancar as imagens
dos livros, verificando logo que as figuras não são reais, mesmo sem terem
uma noção, se acostumam com realidade, e eles perguntam constantemente
(quando já falam) o que são todas aquelas imagens. Já as crianças maiores,
que já sabem falar, estão em contato com figuras e histórias; instigantes são as
figuras embaixo das imagens, mais parecidas com insetos (já me disse uma
menina), vários tem pernas, mas nenhum tem olho nem boca... E aos poucos as
letras do alfabeto também se tornam familiares... A importância dos livros é
inigualável.”  (Jovem Voluntária – Colégio Equipe – São Paulo – SP)

A leitura no cotidiano de crianças e jovens é introduzida, em geral, no início da vida
escolar. Emília Ferreiro, em alguns estudos, constatou que quanto mais cedo a criança
é levada a ter contato com os livros, maior será a sua facilidade na aquisição da leitura
e da escrita. A criança até os três anos de idade, qualquer que seja sua origem social,
tem o mesmo potencial de aprendizagem. A partir dessa idade, observa-se um grande
distanciamento entre as crianças de meios favorecidos e desfavorecidos, devido aos
estímulos e cuidados diferenciados que recebem em casa e nas instituições que
freqüentam14. Portanto, quanto mais cedo a criança é introduzida à linguagem
narrativa, menores serão suas perdas relativas à aquisição das competências
necessárias ao seu desenvolvimento.

A criança que tem acesso aos livros desde pequena os trata como companheiros,
estabelece uma relação afetiva com eles, assim como com a chupeta, o paninho ou os
brinquedos, objetos que lhe dão segurança, apoio e estabilidade. Ao contrário, as
crianças que só têm contato com os livros mais tarde, na escola, tendem a incorporá-los

14 Ver artigo de René Diatkine, Desarrollo psíquico y transmisión cultural in Espacios para la lectura, ano 2, n.5, 2000.
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como material escolar, composto por matérias a serem aprendidas e exercícios
obrigatórios que colocam à prova a sua competência. Pela literatura, a criança viaja,
conhece outros lugares, outras pessoas, outras situações e alimenta sua imaginação. O
leitor não é uma pessoa sem história, totalmente passiva, pronta a receber qualquer
coisa. Ao contrário, mesmo sendo criança, tem uma experiência de vida, um saber, com
o qual vai estabelecer uma relação de troca com o livro, com o mundo e com as pessoas
que o cercam. Nessa troca, o leitor é um indivíduo ativo que junta seu saber ao do autor
do livro, e é assim, enriquecido por esse diálogo, que o leitor retorna à leitura do
mundo. É na troca de repertórios, na troca dessas leituras que as crianças descobrem
que não existe um único modo de ver e compreender o mundo. Formar um cidadão
crítico e pensante passa por possibilitar que a criança contraponha muitos pontos de
vista e conheça perspectivas diferentes de observar.

A leitura do livro em voz alta propicia a entrada
da criança na cultura da escrita. Pela leitura da
história e de sua repetição, a criança descobre não
só a especificidade da linguagem escrita, mas
principalmente sua função. Ao ouvir várias vezes a
leitura da mesma história (as crianças gostam de
ouvir histórias que já conhecem), ela vai descobrir
pela repetição das mesmas palavras a sua
permanência. Isso vai propiciar à criança uma
referência cultural e lingüística da qual ela poderá
se valer15.

A criança pede para repetir a mesma história
porque experimentou emoções (como tristeza,
alegria, medo) ao ouvi-la e a repetição lhe propicia
brincar com essas situações em seu imaginário,
pois está protegida pelo contexto do livro, pela
companhia do mediador e tem o conforto da
configuração da narrativa (conhece o
desenvolvimento e o final da história).

15 Ver a respeito Élie Bajard. Caminhos da escrita: espaços de aprendizagem.
São Paulo: Cortez, 2002.
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“O trabalho foi realizado em uma sessão individual com uma criança de três
anos, portadora de doença auditiva bilateral profunda. O livro escolhido foi
Tamanho real, livro dos contrários; por ser um livro com ilustrações grandes,
bastante coloridas e com pouquíssimo texto, chamou de imediato a atenção da
criança, que se aproximou, quis pegar, imitar e rever a história várias vezes,
ideixandode lado outros livros que estavam na atividade. Passamos pelo menos 20
minutos da sessão manuseando e revendo esse livro.” (Educadora – Centro de
Pesquisa em Psicanálise e Linguagem – CPPL – Recife – PE)

Um dos aspectos importantes da literatura é garantir a transmissão cultural entre as
gerações, mantendo viva a memória cultural dos povos. De acordo com o crítico
literário Antonio Candido, “assim como não é possível equilíbrio psíquico sem sonho
durante o sono, talvez possamos dizer que não haja equilíbrio social sem literatura. [...]
A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em
todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a
possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. [...] Ora, se
ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a
literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma
necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um
direito”16.

A relação entre os adultos e as crianças e adolescentes é submetida a grandes
mudanças. Estas repousam em conflitos necessários, vividos na lida entre as exigências
do prazer e da autonomia e as exigências da realidade. O equilíbrio da criança e do
adolescente é construído com base nessas diferentes experiências. O universo dos
livros, dos contos e da literatura fala muito essas experiências, por isso é reconhecido,
agrada a todos e, por meio desta universalidade, enriquece o trabalho da mediação de
leitura e aproxima os indivíduos.

É claro que as diversas situações de conflito que vive uma criança ou um jovem,
suas referências culturais, suas condições de vida e seu bem-estar têm um peso
importante para o seu futuro – mas transformações sempre são possíveis. Encontros e
situações aleatórias podem ter importância decisiva no destino de cada um e de um
grupo, sem que isso seja previsível. Nesse sentido, pensamos que viabilizar as relações

16 CANDIDO, A. Vários Escritos. São Paulo: Ed.Duas Cidades, 1995.
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do sujeito com aquilo que a língua escrita e a literatura transmitem de forma que os
indivíduos possam estar inseridos em sua cultura e localizem-se na história da
humanidade é uma ação fundamental17.

3.1 • Aspectos do desenvolvimento da linguagem
A linguagem oral se constitui normalmente entre o décimo e o trigésimo mês da

vida da criança. A partir das primeiras palavras como “mamãe” ou “papai” se elaboram
os primeiros rudimentos de linguagem e de pensamento. Nessa etapa dois tipos de
linguagem cercam o bebê: a linguagem factual e a linguagem narrativa. A linguagem
factual acompanha os fatos e gestos da vida cotidiana, significando as situações
concretas vividas pelas crianças. As frases são freqüentemente incompletas, contínuas,
às vezes simples comentários sem começo nem fim e, para serem compreendidas,
necessitam estar situadas no contexto em que ocorreram.

A linguagem narrativa desperta interesse e é percebida pelas crianças desde muito
cedo. Esse tipo de linguagem não acompanha os acontecimentos mas os relata à
distância. Ela possui início, meio e fim que, se alterados, podem transformar o que está
sendo narrado. O bebê percebe desde cedo a diferença entre essas duas formas de
linguagem e começa a brincar com elas. É a vivência entre a linguagem factual e a
linguagem narrativa que vai ajudar a criança na aquisição da própria língua, no
desenvolvimento de seu pensamento e na constituição do espaço psíquico interno para o
imaginário18. A constituição desse espaço interno é fundamental para o desenvolvimento
da criança. Ela necessita dele para poder brincar, sonhar e abstrair. Brincando sozinha
ou em seu pensamento com situações e pessoas que a cercam, ela adquire maior
liberdade e capacidade para aprender e lidar com seus conflitos internos.

Antes do aprendizado da língua escrita, a criança deve saber se representar, deve
poder desenhar um boneco e ser capaz de inventar uma história a partir desse
desenho, entre aquilo que lhe é próximo e mais distante, sua casa e o seu mundo. Com
o desenho, a criança faz uma narrativa, em que expressa seus sentimentos e emoções
em relação ao seu meio. Quando ela desenha uma casa, uma família e algumas flores,
a criança conta algo que mistura sua vida real e a ficção. Ela é capaz, finalmente, de

17 Ver Márcia Wada e Patrícia B. Pereira Leite. Narrativas Literárias, comunicação compartilhada criando a possibilidade de um espaço de expressão. III
Encontro Psicanalítico da Teoria dos Campos.
18 Ver Marie Bonnafé. Le récit, un enjeu capital, in Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségregations.
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imaginar, de utilizar a lembrança e de se projetar no
futuro. Quando o jogo entre as linguagens factual e
narrativa é utilizado naturalmente numa família com o
bebê, ele tem um papel insubstituível no
desenvolvimento da linguagem e da afetividade da
criança. No entanto, muitos são os bebês e as crianças
pequenas privadas dessa linguagem narrativa. E
colocar a criança em contato com a forma de
linguagem narrativa durante o período de aquisição da
linguagem é fundamental.

“Foi uma experiência maravilhosa, pois
em se tratando de uma criança pequena com
tempo de concentração também reduzido,
conseguimos uma atividade de real interesse
para ela. Nas sessões seguintes, ela sempre
chegava pedindo o livro, não com palavras,
pois ainda não tinha vocabulário para tal,
mas imitando as falas dos bichos na história, e
aí fizemos outras vezes a leitura. Foi
surpreendente e de extrema ajuda para a
estimulação vocal da criança, que está em fase
de balbucio, e preparação dos primeiros
fonemas para o desenvolvimento da
linguagem oral.” (Centro de Pesquisa em
Psicanálise e Linguagem – CPPL – Recife – PE)

Ao ouvir a leitura de um livro, as crianças estão
aprendendo mais sobre a sua própria língua, têm
contato com a linguagem escrita e narrativa,
conhecem a visão de mundo do autor, podendo
compará-la com a sua própria visão. Estão, acima de
tudo, conhecendo o universo da leitura e o patrimônio
cultural ao qual pertencem.
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4 • A mediação de leitura

“No começo do dia já estava ansiosa para a mediação de leitura que programei
para hoje. Combinei com minha dupla de nos encontrarmos na sala da biblioteca
para escolher alguns livros, pegar o colchonete, as almofadas e seguirmos para o
ambulatório. Como me atrasei um pouco, quando cheguei minha dupla já tinha
separado boa parte do acervo para levar. Por sorte, seus livros preferidos não
coincidem com os meus, então pude levar quase todos os livros que gosto e ficamos
com um acervo bem grande e variado (cerca de 40 livros).

O ambulatório estava superlotado! Crianças, mães e pais sentados
assistiam à televisão e outros tantos esperavam encostados e agachados no
corredor a hora de serem chamados. Passamos já olhando atentamente às
crianças  – que também pareciam notar o movimento diferente (talvez pela
cesta de livros e nossos uniformes; vestíamos a camiseta do projeto e o crachá).

Sentamos no canto e montamos o espaço no chão enquanto olhávamos
ao redor e confirmávamos: ‘sim, vocês podem chegar, sentem... querem ler
uma história?’. Logo um grupo de três irmãos se soltou da mãe e chegou
perto de mim. Olhei para minha dupla e fiz o sinal ‘vou começar com essas’.
Enquanto isso, ela terminou de distribuir os livros no tapete e saiu em busca
de novos leitores.

‘Quero esse’, pediu Bernardo, o mais velho (11 anos) logo que comecei a
mostrar as opções. Começamos então A verdadeira história dos três
porquinhos, que foi a todo momento interrompida por outros desejos: ‘Depois
você lê esse também?’, perguntava Leo, de seis anos. ‘Leio’, respondi. ‘E esse,
também?’, ‘Também’, repeti. ‘E esse?’. Sugeri então que ele escolhesse quais
gostaria de ouvir e fizesse uma pilha em seu colo, pois terminada aquela
história leria outra que ele escolhesse. Ele escutou um pouco mais sobre o lobo
bonzinho e logo saiu ‘engatinhando’ por cima do tapete de livros à procura do
que lhe interessava mais. Enquanto continuava a ler para Bernardo (super
atento ao desenrolar da história) e Marina (irmã do meio, oito anos, bem
quietinha) reparei que Leo rejeitou dois livros que não tinham texto. Mais
tarde, pude entender por quê: ‘esses não tem história, oras!’

Quando, propus que lêssemos Filipe, contra o tempo e o vento e logo que
foliei as primeiras páginas em silêncio, mostrando as figuras e olhando para o
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rosto deles, o que se sucedeu foi um turbilhão de perguntas, respostas, sugestões
e versões animadas para a aventura do ratinho (sem letras). O livro foi ao
chão e o grupo (agora já eram oito crianças) se posicionou em volta,
desvendando cada detalhe da história.

Olhei ao redor e vi que minha parceira continuava no outro canto do
tapete, ainda bastante entretida com uma única criança – que, pelo jeito, havia
pedido todas as histórias do Lá Vem História.

O tempo passou e enquanto arrumávamos as coisas para ‘recolher’ a
biblioteca, fui puxada pelo braço: ‘Tia, posso levar essa história para ler pra
minha mãe?’. Era Leo, com ‘Filipe’ na mão.”

 (Registro de técnica da equipe do Programa Biblioteca Viva em Hospitais)

A mediação de leitura é uma situação em que duas ou mais pessoas estabelecem
uma relação por meio da leitura de histórias. Aquele que lê os livros está disponível
para acompanhar o outro na escuta da história, acolhendo as colocações que possam
surgir, sem a preocupação de intervir. Ele respeita, assim, a forma, a distância e o ritmo
de cada indivíduo para escutar e se expressar, proporcionando um momento afetivo e
prazeroso em torno das histórias e dos livros.

Em geral, instaura-se um clima de descontração e liberdade, em que as crianças
ouvem ou lêem os livros, falam e comentam o que quiserem e não têm obrigação de
apresentar um trabalho ou qualquer produto sobre a leitura feita. A mediação de
leitura é realizada sempre da mesma maneira e destina-se a qualquer público. O que
difere uma situação da outra é o contexto no qual ela acontece: instituições de vários
tipos (creches, hospitais, escolas etc.), espaços públicos ou privados. Por isso, antes de
iniciar a atividade, o mediador planeja as ações que pretende desenvolver, de acordo
com as características da instituição e do grupo a ser atendido.

“Todas as sextas-feiras é feito um trabalho com os idosos das famílias
assistidas pelo Pólo Capitão Maurício/Lar Fabiano de Cristo, com o qual
mantemos uma parceria e pensamos em enriquecer esses encontros, levando
também para eles a Biblioteca Viva. [...] Trabalhei do mesmo modo que trabalho
com as crianças. Como já estávamos em círculo, espalhei os livros no chão e pedi
para que escolhessem; ninguém pegou, ficaram todos me olhando; sinceramente,
pela primeira vez, não sabia o que fazer! Até que vó Luiza pegou Rápido como
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um gafanhoto. Estavam todas encantadas com os desenhos, rindo à toa. Tanto,
tanto chamou a atenção pela cor da pele dos personagens, acharam muito
bonito e relataram que existe muito preconceito com as pessoas de cor negra. Em
Bruxa, Bruxa as gargalhadas tomaram conta da sala, faziam caretas,
cochichavam entre si e até cobriam o rosto. Vó Miriam José achou que já tinha
muita gente para essa festa, mas no final todas gostaram. Em A cama da
mamãe, a identificação foi muito maior, pois de imediato fizeram comparações
com seu cotidiano, seus filhos e, netos que têm como aconchego a cama da
mamãe.” (Educadores do Centro Social Ana Rosa – Recife – PE)

É importante que se leia a história exatamente como está escrita, que ela não
seja contada com as próprias palavras do mediador, pois queremos transmitir o
texto em sua forma narrativa. Ao ler exatamente como está escrito garante-se a
permanência da história. A escrita traz a possibilidade da releitura. As crianças
gostam de escutar a mesma história várias vezes, isso lhes dá segurança e conforto,
transmite a sensação de conhecimento. Portanto, na medida do possível, é

importante ler os livros para elas
tantas vezes quanto solicitarem, desde
que a repetição seja aceita pelas
outras crianças e que nós mesmos não
estejamos desestimulados a fazê-lo. É
ainda bom lembrar que as crianças
gostam de ouvir a mesma história
exatamente como foi lida
anteriormente.

A criança ou o adolescente precisa
se identificar com o livro, com o espaço
da biblioteca. É recomendável sempre
perguntar o que as crianças desejam ler
ou ouvir. Em geral, as respostas são
variadas, mas o mediador vai procurar
uma maneira de atender aos desejos
das crianças e dos jovens.



51

“No início foi um pouco difícil, eles não gostavam muito, mas com o tempo, com
o contato diário, com a escolha dos livros feita por eles mesmos, despertaram-se
neles o interesse e o cuidado com os livros de história. Hoje, eles gostam muito de
recontar as histórias, isso para mim é gratificante, ver a aceitação dos livros. Mesmo
depois de tanto tempo, há crianças que tentam registrar a história, mas acabam se
encantando com as gravuras e até mesmo com a escrita dos livros.” (Educadora da
Assossiação Social Santo Antonio – ASSA – SP)

Às vezes existe a expectativa de fazer a leitura para o grupo todo, mas isso nem
sempre acontece. É comum lermos para algumas crianças ou até para uma única
criança. E todas essas situações são válidas e importantes. As crianças não são iguais e
não se comportam da mesma maneira todos os dias. No entanto, mesmo quando apenas
uma criança está ouvindo a leitura, percebe-se que outras, apesar de estarem
concentradas em uma brincadeira, também estão atentas à história que está sendo lida.

“É diferente contar histórias com alguns conversando junto, mas é
interessante porque, por mais que alguns conversem, eles entendem, escutam o
que estamos lendo.”  (Professora do EMEI Soneca – Santo Antônio da Patrulha)

“[...] Inicialmente fazíamos as leituras e eles pareciam alheios às histórias e
aos livros. Mas começamos a perceber que algumas crianças repetiam palavras
das histórias nos momentos de leitura, num claro sinal de que estavam
prestando atenção, se não ao texto como um todo, pelo menos a fragmentos
ligados a um contexto provavelmente de alguma situação cotidiana vivida por
eles.” (Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem – Recife – PE).

As situações de mediação variam, mesmo quando se trata de um grupo fixo de
crianças. Há dias em que estas se interessam menos pela leitura e isso é normal, pois
mesmo adultos leitores não lêem todos os dias. Por isso, e importante que o mediador
fique tranqüilo e que tenha previsto essa possibilidade. Dessa forma, sem perder de
vista seu objetivo, que é a leitura dos livros, poderá propor brincadeiras ou outras
atividades que permitam às crianças se expressarem e que possam ser intercaladas
com momentos de leitura, quando elas se mostrarem agitadas ou cansadas, ou em
outras situações que considerar necessárias.
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“O que eu observei é que, quando terminamos de contar a história, eles
pegam o livro e começam a contar para o colega do jeito deles. Isso ocorre
mais na faixa etária das crianças de quatro anos, mas as de três anos já estão
começando esse processo.” (Rosângela de F. Panoni – Casa da Criança –
Souzas – Campinas – SP)

A mediação de leitura também pode ocorrer em grupos heterogêneos, em relação à
idade, origem, classe social e sexo, possibilitando maior inclusão. Nesses grupos, as
crianças maiores podem ouvir as histórias de livros lidos para os pequenos e que
gostariam de ler, sem se sentirem envergonhadas por isso. E as crianças menores gostam
de imitar as maiores e os adultos na escolha dos livros e no comportamento. É uma
situação muito favorável, e é interessante privilegiar esses momentos e aproveitar
principalmente situações em que possamos estar em presença dos pais.

“Fui para a Ucine e lá estava Bruninho de dois meses, todo serelepe. Li para ele
várias histórias e ele prestava atenção na voz, e às vezes fixava os olhos em algum
ponto do livro; li: Opostos divertidos, Joaninha Rabugenta e Procure e ache; li
para sua mãe e para outra mãe que estava no mesmo quarto O rei Gilgamesh.

Ao sair desse quarto uma mãe que estava no quarto ao lado solicitou leitura
para seu filho dizendo: ‘Na semana passada o Caio (três meses) estava dormindo,
mas hoje não, eu quero que ele escute historinhas!’ A mãe ficou encantada com as
histórias, li Opostos divertidos, O explorador esperto e Brincadeiras cintilantes,
ela demonstrou estar feliz pela atenção dada a seu bebê; ele por sua vez estava
sonolento e parecia não estar entendendo muito o que estava acontecendo, mas
sua mãe estava radiante!” (Nutricionista – Instituto da Criança – SP)

Além disso, quando os bebês estão presentes, por exemplo, é difícil que eles se
instalem para ouvir uma história durante um longo período. Para eles, a escuta de uma
história depende muito da presença dos adultos, de outras crianças e de uma atenção
privilegiada. A atenção dos bebês é intensa e fugaz e é raro que eles manifestem uma
escuta atenta, contínua e silenciosa ou com perguntas, como os maiores.

“Ler, ler e ler é ótimo, [no Parque do Ibirapuera]. Nossa, estava com
saudades! Ler para adultos é diferente; na primeira vez pensei que nunca mais
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as minhas mãos iriam parar de tremer, até que se foram um, dois, três livros e
todos ficaram maravilhados, até eu!

Quando as crianças começaram a escolher os livros e não queriam ir embora,
pude perceber o tamanho do trabalho que estamos começando a fazer. Às vezes, os
pais ficavam abismados ao ver os filhos tão interessados e até aquelas crianças
que não se comunicavam, com freqüência estavam sorrindo, falando, ou melhor,
se divertindo.” (Jovem mediadora da Instituição Filomena – São Paulo – SP)

Nas instituições, a leitura pode ser feita para grupos de funcionários, com o objetivo
de divulgar o projeto e motivá-los a participar.

“Eu fui para o segundo andar, sala de espera de exames e coleta de sangue.
Conversei com quatro funcionárias, expliquei o projeto e perguntei se elas
queriam ouvir histórias. Elas ficaram animadas. Estiquei o lençol no chão,
espalhei os livros e iniciei as leituras: Oh!, Tanto, tanto, A pequena toupeira,
Escondida, Ninoca, Adivinha quanto... Depois de 20 minutos, deu-se o milagre
da multiplicação. Estávamos na véspera da Páscoa. Começaram a surgir dos
corredores mais funcionários e, de repente, havia mais de 15 pessoas ouvindo
histórias: enfermeiras, faxineiras, fisioterapeutas, nutricionistas... Foi
fantástico!” (Instituto da Criança – São Paulo – SP)

Pode-se ler em qualquer lugar: em casa para os filhos, na igreja, na escola, na
comunidade e até no transporte coletivo.

Ao chegar à Comunidade de Amparo, logo percebi que uns estavam
calmos e outros bastante agitados. Então sentamos na frente da casa de
uma das crianças e expusemos os livros no chão e assim que os deixei no
chão, Kaline, uma menina de cinco anos, foi rápida, pegou um livro e
começou a ler a história que ela via nas imagens do livro. Quando percebi,
todos estavam agarrados com os livros e eu ainda não tinha lido nada.
Então, Vanessa, oito anos, olhou para mim e disse: ‘Tia, quer ler para
mim?’, e eu li todo o livro com bastante calma... consegui ver nos olhos dos
meninos que eles fizeram uma leitura visual da história. (Educadora –
Grupo Sobe e Desce – Olinda – PE).
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4.1 • Planejamento da mediação
Todo mediador precisa planejar cada dia de atividade, assim como o professor

planeja cada dia de aula e as pessoas programam seu dia de trabalho. Planejar a
mediação de leitura é programar, com antecedência, a ação que se pretende desenvolver,
providenciando os meios para sua realização: livros, almofadas, tapetes, lápis, papel,
material para reparar livros rasgados etc. Para isso, há a necessidade de o mediador
conhecer previamente o contexto no qual vai atuar e para qual público.

Se o mediador não pertencer ao quadro de funcionários da instituição, ele terá um
horário fixo nos dias da semana para realizar a leitura. O planejamento de suas ações
precisa levar em conta as características do grupo e o tempo disponível, além de prever
uma troca de experiência com os educadores ou professores do seu grupo. No caso do
mediador ser o próprio professor de um grupo de crianças de uma escola, ele pode
planejar sua atividade na rotina da sala de aula, lendo um texto, por exemplo, antes da
aula de matemática, se não quiser instituir um horário fixo para a leitura. Pode também
planejar a atividade em outros locais, fora da sala de aula, para grupos de crianças de
diferentes idades e para funcionários e pais.

É freqüente o leitor enfrentar situações em que as crianças disputam os mesmos
livros, chegando a danificá-los e a provocar brigas.

  “E teve um menino de sete anos que leu O Galileu leu, e o nome dele é
Daniel Galileu. Ele tem o maior orgulho do seu nome porque o Galileu foi um
pesquisador. Um dia chegou para mim e disse: ‘Tia, eu vou levar esse livro para
ler’. Falei assim: ‘Pode levar’; aí ele perguntou: ‘Ele tem o meu sobrenome, né,
tia?’ Ele levou, leu o livro e na roda contou para as outras crianças a historinha
do livro. Aí teve uma briga porque todo mundo queria ler. É sempre assim,
quando um conta o livro, todos querem ler. Aí avançam uns 20 em cima e até
rasgaram o livro.” (Educadora – Pró-menor Barão Geraldo – Campinas – SP)

Ao perceberem que os livros estarão sempre lá, aos poucos as crianças aprenderão
a negociar e a esperar. Por outro lado, é a sensibilidade de cada um diante da situação
que vai dizer se, em certos casos, é importante garantir a uma determinada criança que
ela fique com o livro o dia todo.

A leitura ocorre em clima de muita descontração e liberdade e é um momento de
grande proximidade das crianças com o mediador. Nessas situações, é preciso
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estabelecer uma disciplina, mostrando a elas que para um convívio agradável e
produtivo é preciso ouvir, respeitar a opinião do outro, esperar sua vez de falar etc. Isso
deve ser feito de uma maneira amigável, para não intimidar a criança de perguntar,
questionar, esclarecer dúvidas, emitir sua opinião.

Cada pessoa conhece o seu limite de tolerância para definir as regras de
convivência do grupo. E as crianças se sentirão mais seguras em relação ao que podem
ou não fazer, se o mediador tiver coerência e firmeza na adoção dessas regras. Muitos
imprevistos podem dificultar ou impedir a leitura, como a chegada de novas crianças
ao grupo, outras atividades que atraem a atenção delas, um fato excepcional que
ocorreu com alguém do grupo ou com pessoas próximas.

4.2 • O espaço físico da mediação: uma bagunça necessária

“Quando nós fazemos um trabalho coletivo, com uns quatro mediadores,
colocamos os tapetes, esparramamos os livros, e sempre me impressiona o efeito
que isso causa, a quantidade de gente que isso aglutina, as reações delas, a alegria
que elas passam, a alegria que isso gera nos pais. Isso mexe no dinamismo, porque
são pais que estão há dias ou semanas aqui no hospital, internados junto com as
crianças. E de repente, nós instauramos um momento de alegria, de conhecimento,
de troca, de prazer. Acaba me enchendo os olhos cada vez que nós organizamos
um momento coletivo de leitura...” (Hospital Pequeno Príncipe – Curitiba – PR)

Sempre que o mediador estende o
tapete ou o lençol e coloca sobre ele os
livros e as almofadas, as crianças passam a
entender o significado desse momento,
pois o ambiente fica mais aconchegante, e
elas associam a hora da leitura com uma
situação informal e agradável. A leitura é
realizada em um determinado espaço
físico, organizado e preparado
especialmente para se tornar um local
agradável, onde as crianças se sintam
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confortáveis e à vontade para manusear os livros, locomover-se, aproxima do
mediador, ler e ouvir a leitura, falar, cantar, enfim, expressar-se como quiserem. Não
existe um padrão de espaço físico para o desenvolvimento da leitura.

Algumas instituições oferecem a possibilidade de um local fixo para a mediação de
leitura: uma sala com tapete, almofadas e estantes que permitem expor os livros de
modo que as crianças vejam suas capas. Onde não há local fixo para a atividade de
mediação, ela pode acontecer no mesmo espaço em que se desenvolvem outras
atividades, como a brinquedoteca, o refeitório, a quadra de esportes, a sala de
atividades normais ou de qualquer outra atividade, desde que o mediador organize o
espaço , transformando-o em um local confortável e agradável para as crianças.

Os educadores podem pegar os livros e usá-los em sala de aula, com seu grupo. Os
livros também podem ser distribuídos em caixotes e destinados um pouco para cada
sala, e depois de lidos serem trocados entre as turmas. Esse é um modo de
funcionamento de uma biblioteca ambulante dentro da instituição. Assim, cada turma
pode ter acesso a livros diferentes para serem lidos todos os dias, durante todo o
período que permanecer na instituição.

O espaço onde a mediação de leitura acontece costuma não interferir nos
resultados, ou seja, as crianças normalmente reagem bem aos livros, apesar do barulho
e do lugar improvisado. Mas é comum que no primeiro dia em que se ocupa um lugar
improvisado as crianças tenham vontade de explorar o espaço. Organizar cantinhos de
leitura aconchegantes e iniciar a leitura, mesmo que seja para uma só criança, pode
atrair a atenção das demais e diminuir a dispersão.

Esse momento de leitura também não deve ser obrigatório. Os adultos sabem o que
querem ler, têm condições de selecionar e deixar de lado as leituras que não lhes
agradam. Por que não permitir o mesmo às crianças? Se o livro deve estar presente no
cotidiano, seria ideal que ele não se tornasse uma imposição, ou uma ferramenta de
avaliação. Quando a criança sente que tem liberdade e autonomia para usar o livro, sem
que precise pedir ajuda a um adulto, ela tem maiores chances de descobrir tudo que
aquele objeto pode lhe trazer. Porém, a autonomia não é simplesmente deixar todo
mundo pegar o que quiser e depois guardar em qualquer lugar. A autonomia é uma
conquista que a criança faz dia a dia, quando aprende como a biblioteca está organizada,
como estão guardados os livros que ela mais gosta, quais tipos de livros existem ali, como
pode usá-los e depois guardá-los. Essa autonomia é fundamental para que as crianças
percebam que elas próprias têm condições de buscar e adquirir conhecimento e que
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poderão obter respostas para as suas questões, dúvidas e necessidades nos mais variados
lugares. Garantir acesso aos livros – isto é, permitir que as crianças peguem o livro,
sintam que podem ler sempre que desejarem – é condição essencial para o trabalho. Mas
não é uma condição suficiente, já que o acesso não é apenas poder pegar o livro, mas
também, e principalmente, entender e tirar proveito dele.

As crianças não são seres isolados; elas vivem com a família, têm amigos e se
relacionam com pessoas que não têm a oportunidade de participar de mediações de
leitura ou de bibliotecas. Por isso, é necessário que o livro entre em suas vidas não
como um objeto estranho, mas de uma maneira integral. Para que o livro não se torne
um fator de isolamento ou de diferenciação, podem ser criados mecanismos de
empréstimo, onde as crianças – e mesmo seus pais, irmãos, primos etc. – levem os
livros para casa. Esse é um modo de abarcar os ambientes em que as crianças vivem,
de fazer com que as famílias participem e tenham contato com o que estão lendo,
ampliando desse modo o número de leitores.

“Hoje fizemos mediação para as crianças das enfermarias F e H. Essas
enfermarias estão em isolamento por tempo indeterminado [...], por isso
fizemos a mediação leito a leito. Na enfermaria F tinha oito crianças, sendo
sete menores de dois anos e uma de seis anos. Ao entrarmos na enfermaria,
Naiara, 20 meses, chama logo a minha atenção, pois a maioria das crianças
estava dormindo, acompanhadas
de seus pais ou mães, exceto ela,
que além de estar acordada
estava sem acompanhante. Ao me
aproximar com os livros, ela
ficou em pé no berço e atenta aos
meus movimentos. Espalhei
alguns livros no seu berço, ao seu
lado. Ela sentou-se, olhou-os, mas
não os pegou. Escolhi o livro
Cachinhos Dourados, de
Jonathan Langley, e comecei a ler
para ela. Surpreendeu-me o
interesse mostrado pelos livros e
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pela leitura. Li mais uns cinco para ela. Os que tinham dobraduras faziam-na
sorrir com admiração. Achei estranho nessa mediação que Naiara, em
momento algum, tocava nos livros.” (Enfermeiras do Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Gesteira – IPPMG – UFRJ – RJ)

Em espaços públicos e abertos, como parques, jardins e praças, os mediadores
escolhem um lugar sob uma árvore, sob uma marquise, sobre a grama, abrem o tapete,
colocam os livros e as almofadas, preparando o espaço para a atividade. O simples fato
de eles organizarem o local vai atrair a atenção e a curiosidade das pessoas.

Embora o mediador possa planejar a sua atividade imaginando que conseguirá ler
um certo número de livros, nem sempre isso ocorre da forma como pensou, em função
do comportamento das crianças, que varia muito de um dia para outro, ou devido a
interferências externas. Quando o mediador já realiza a atividade há algum tempo,
consegue avaliar suas atuações anteriores antes de planejar a seguinte, lembrando
quais livros as crianças apreciam mais. Esse conhecimento visa orientar a escolha e a
quantidade de livros necessários, o tempo de duração e o local da mediação.

Em outras instituições, a própria sala onde as crianças são atendidas pode servir de
local para a mediação. Por exemplo, em hospitais, a atividade pode ocorrer no saguão,
em salas de espera, em corredores ou mesmo nos quartos onde as crianças estão
internadas ou sendo submetidas a algum procedimento. A leitura será feita para um
grupo de crianças diferente a cada dia, e poderá acontecer , com a participação de pais,
acompanhantes ou funcionários do hospital. Nesse caso, o mediador já sabe que lerá
para crianças que estão lá, para uma consulta, um tratamento ou internação. Trata-se,
portanto, de crianças que estão vivendo um momento de fragilidade, carência,
insegurança e que permanecem, geralmente, por pouco tempo no hospital.

“Ficamos no final do corredor, próximo ao Raio X e EEG. É um local mais
ou menos de passagem, por isso a audiência foi bastante flutuante. Crianças iam
e vinham a toda hora. As crianças maiores pegavam os livros e liam sozinhas,
rindo bastante. A Debora, de oito ou nove anos, começou a ler sozinha. Depois,
virou-se para mim e disse que ficava cansada porque ela lia muito devagar.
Perguntei se queria que eu lesse para ela e ela adorou, prestando muita atenção,
fazendo muitas perguntas e comentários. Quando a mãe a chamou, Debora
selecionou um livro e disse para mim que na próxima vez queria ouvir aquele.



59

Um pai estava olhando de longe, quando o filho de uns três anos quis
entrar na roda, ele foi chegando, se sentou e começou a ler, primeiro para si
próprio e depois para o filho. As mães que passavam para marcar exames no
Raio X atendiam aos pedidos das crianças e as deixavam conosco ouvindo
histórias. Na volta, paravam um pouquinho para ouvir também.” (Médica do
Hospital Municipal Jesus – RJ)

4.3 • Quais livros selecionar?
Os critérios de seleção do acervo são variados. O primeiro deles, e mais amplo, é o

da diversidade, tanto de ampliação de linguagens visuais e verbais quanto de temas,
assuntos e gêneros. Em segundo lugar, deve-se adotar o critério de seleção dos
clássicos da literatura nacional e estrangeira, incluindo mitos, contos de fadas, contos
populares e folclóricos, fábulas e lendas. Essa coletânea deve mostrar como os homens
pensam, sentem e se relacionam na sociedade e com a
natureza em diferentes épocas, locais e culturas.
Enfim, deve mostrar ao leitor outras visões de mundo,
outras vozes. Entre os autores e obras nacionais, pode-
se citar Monteiro Lobato e Contos Tradicionais do
Brasil, de Luís da Câmara Cascudo; da América Latina,
é possível citar mitos, lendas e contos populares; da
Europa, Mitos da cavalaria, Fábulas italianas, de Ítalo
Calvino, contos escandinavos, além de La Fontaine,
Perrault e os irmãos Grimm.

Outro critério a se levar em conta é a relação
entre narrador e leitor nas obras literárias. Devem
ser selecionados livros que estabeleçam um diálogo
com o leitor, que tenham cumplicidade com a
criança e sua leitura de mundo. Quem escreve se
expressa, transmite o fruto de um trabalho
sofisticado e laborioso e quem lê vivencia se o texto
agrada, se emociona, se ensina algo ou se encanta.
Os livros de imagens ou visuais também devem fazer
parte do acervo, pois a leitura da imagem precede a
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leitura da palavra. Ler imagens possibilita o desenvolvimento necessário para a
compreensão dos símbolos mais sofisticados que são as letras. Além disso, permite
o contato com outras formas de expressão e de pensamento além de leituras
diferentes por parte das crianças. A mesma imagem pode ter inúmeros significados,
pode remeter a variadas sensações, emoções e experiências prévias dos leitores. “O
livro de imagem, ao permitir a invenção de diferentes textos, a partir de uma
mesma narrativa visual, estimula a diferença e o respeito pela diferença, sem o que
não há democracia”19.

A poesia também é importante, pois a criança se relaciona ludicamente com o
mundo, com a linguagem, com o crescimento. A poesia carrega em si o lúdico, o jogo, o
ritmo e a sonoridade que as crianças reconhecem e se identificam. Ler e ouvir poesia
nem sempre é prática usual, mas as crianças cantam, fazem adivinhas, versos e rimas
em suas brincadeiras. Além de autores já consagrados, procura-se incorporar ao acervo
obras poéticas contemporâneas, voltadas ao público infantil.

A seleção de livros de literatura infantil e juvenil contemporânea deve contemplar
também a ficção científica, o romance policial e de suspense, os contos de terror e de
mistério, histórias de amor e histórias do cotidiano. Livros dessa natureza levam ao
leitor diferentes visões e a possibilidade de reflexão, pois abordam aspectos próprios do
imaginário ou questões como o amor, a morte, a separação, o crescimento, a violência,
a sexualidade, a descoberta de usos e costumes de outros países, conquistas, o
preconceito, as minorias, as drogas, as amizades etc.

A título de orientação, vale lembrar que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil
(FNLIJ) realiza anualmente uma seleção de obras de qualidade, por categoria, editadas no ano
anterior. Este rol pode servir de base e orientação para as instituições montarem seu próprio
acervo, assim como fazem outras organizações que também trabalham com literatura.

4.3.1 • Selecionando livros para a mediação

O conhecimento de todo o acervo é indicado para que o mediador possa fazer da
leitura uma atividade significativa, uma vez que cabe a ele selecionar os livros e estar
preparado para acolher as reações das crianças. Quanto mais informações tiver sobre o
acervo, maior proveito poderá tirar da leitura. Além disso, é por meio desse

19 CAMARGO, L. Ilustração do livro infantil. Belo Horizonte: Ed. Lê, 1995.
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conhecimento que poderá exercer a tarefa de preservar do acervo além de indicar os
livros para reposição.

O que vai orientar a seleção do acervo é o conhecimento que o mediador tem do
seu grupo de crianças. É ele que percebe, aos poucos, o tipo de leitura que mais agrada
e mais prende a atenção delas, e também o que poderia introduzir como novidade.

“Percebo que as crianças menores sempre adoram participar das
histórias,quando quero mudar os livros, trocando os que elas já conhecem por
novos, a participação e o envolvimento por parte delas não são totais. Por esse
motivo, a troca de livros entre uma mediação e outra é feita aos poucos.”
(Educadora do C.S. Ana Rosa – Recife – PE).

Além da variedade de títulos, o número de exemplares em quantidade suficiente é
outro aspecto importante a ser observado em cada mediação, para garantir que as
crianças tenham mais opções de escolha e possam ficar com um livro só para si,
durante aquele momento.

Quando se trata de um público heterogêneo, o mediador precisa selecionar uma
variedade de livros de interesse desse grupo, lembrando que muitos adultos apreciam
livros infantis com ilustrações, assim como crianças podem apreciar livros com
histórias mais complexas e até sem
ilustrações.

“As crianças não queriam
que a gente lesse, elas só
queriam olhar os desenhos. O
interessante foi que os pais
acabavam ouvindo e contando
histórias. Muitas crianças só
queriam folhear as páginas dos
livros, mas outras escutavam a
história e riam. Eu adorei esse
contato com muitas crianças e
adultos.” (Jovem mediadora da
Instituição Parelheiros – São
Paulo – SP)
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Por fim, é preciso alimentar periodicamente a biblioteca. Quanto mais a criança se
interessar em ler livros, tanto maior será a sua demanda por outras publicações. Além
disso, os livros envelhecem e estragam, necessitando, portanto, que cada instituição
desenvolva suas próprias estratégias de ampliação e busque, além de um acervo
completo de literatura, materiais de pesquisa e informação, como dicionários, revistas,
jornais, enciclopédias, livros informativos etc.

5 • Multiplicando o projeto
Conforme se viu, os processos de formação de leitores podem ser ampliados

sempre. A leitura pode ser levada para a comunidade e seu entorno, como outras
famílias, locais de trabalho, cursos para alfabetização de adultos e nos espaços das
igrejas.

“Hoje passamos uma linda manhã de domingo no parque da Redenção,
com tapetes e almofadas, ao redor da natureza. Algumas crianças estavam
na pracinha, outras caminhavam e passavam pela frente e davam uma
espiadinha e iam se chegando aos poucos, sentavam-se e pegavam os livros
para olhar. Então perguntei: ‘Que tal eu ler a história para vocês?’, e então
comecei a contar. Uma menina chamada Vitória, de dois anos, não queria
mais sair do meu colo. Uma outra chamada Paola ficou muito tempo
perguntando os nomes dos personagens. Então, para minha surpresa,
resolveu criar sua própria história com gravuras de um outro livro e nos
contou. Percebia que elas viajavam junto com as histórias e para mim foi
uma experiência muito boa e inesquecível. Acho que história e natureza
combinam muito.” (Educadora – Creche Vovó Ida – Porto Alegre – RS)

Se cada instituição se tornar um pólo de formação, como já vem ocorrendo em
muitas delas, o projeto não ficará restrito à organização, mas terá sua permanência
assegurada como projeto de leitura que efetivamente transforma ações pontuais em
ações políticas, mobiliza a sociedade para a questão da leitura, transforma a vida de
crianças e jovens e, mais importante, contribui para reduzir as barreiras à inclusão
social dessa população.
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“A multiplicação primeiro ocorreu dentro do próprio núcleo com os
educadores. Posteriormente, eu e o Jorge fomos convidados pela entidade
Centro Social para efetuar a multiplicação para 35 educadores que não
tinham participado do projeto, e foi bastante tranqüilo. Todos já trabalham
com livros e se interessam em adquirir alguns do acervo do Biblioteca Viva.
Todos os núcleos do Bom Parto agora no ano de 2000 estão participando de
encontros para formação de mediadores de leitura.” (Educador do Centro de
Juventude “Miralda Santos Lima” – São Paulo – SP)

Independentemente do contexto em que ocorra a atividade de mediação de leitura,
observa-se, como resultado, uma transformação nas pessoas envolvidas: educadores,
funcionários das instituições, mediadores, crianças, jovens e suas famílias.

“Assim que os livros chegaram, fizemos um dia de capacitação com os
educadores do instituto. Percebi que a resposta e a receptividade deles foram
muito boas, boas mesmo, fiquei até surpreso. Para desenvolver melhor o
projeto, formei uma equipe com mais duas educadoras do artesanato, Meire e
Liliam (...) e estamos sempre nos reunindo e trocando idéias, experiências.
Elas estão tão comprometidas com o trabalho... não sei quem está mais
deslumbrado com os livros, se as crianças ou os educadores.” (Educador do
Instituto Salesiano – Curitiba – PR)

Por intermédio da mediação da
leitura e do contato com a literatura, as
pessoas organizam melhor seus
pensamentos, se expressam mais e com
maior clareza. Passam a falar a seu
próprio respeito e a pensar em um
universo mais amplo, vislumbrando a
possibilidade de transformar seu
cotidiano e ampliar seus projetos de vida.
Uma mudança qualitativa se verifica nas
pessoas, tanto do ponto de vista pessoal
quanto na sua relação com as demais.
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“As adolescentes fazem do livro um companheiro, ficam à vontade,
descontraem-se, manifestam preferências e pedem para o mediador de leitura
lhes contar histórias. O interessante é que o livre acesso à Biblioteca Viva
possibilita a busca incansável de um livro, ou seja, todo dia é constatada a
presença de adolescentes remexendo e folheando livros, mantendo por meio
desse gesto entusiasmo pela leitura, o contato isolado com o livro. (...)
É permitido para os adolescentes a leitura individual, ou seja, eles levam livros
para passeios externos em clubes, bosques e acampamentos, como também
fazem leitura noturna, em seus quartos.” (Janesley Florksac – Lar Cantinho do
Girassol – Abrigo para pré-adolescentes e adolescentes vítimas de abuso
sexual – Brasília – DF)
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Parte III

Como implantar
o projeto em

sua instituição
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Como implantar o projeto em sua instituição

1 • Etapas da implantação
Planejar é preparar o futuro a partir do conhecimento e das condições existentes no

presente. O planejamento é um método de se pensar com antecedência, definindo as
ações que se pretende desenvolver em um determinado período de tempo para
alcançar uma finalidade. Essa finalidade se concretiza por meio da realização dos
vários objetivos previstos.

No Programa Biblioteca Viva, como em toda iniciativa a ser implantada, é
necessário um planejamento, a identificação dos envolvidos com os objetivos propostos
e alterações na rotina da instituição ou comunidade para a inclusão de uma nova ação
no cotidiano das crianças.

Para a implantação, é recomendável que se constitua, primeiro, uma coordenação
responsável por planejar todas as ações a serem realizadas. A coordenação pode ser
constituída por uma pessoa ou por um pequeno grupo de funcionários da instituição.
Ela será a responsável pelo planejamento e execução do processo de implantação,
acompanhamento, supervisão do projeto, e terá a função de mobilizar e motivar as
pessoas, estimulando seu interesse e compromisso na busca de soluções para realizar
o projeto.

Sugerimos que as pessoas que irão compor a coordenação tenham algumas
précondições necessárias para exercer esse papel:

• conheçam os objetivos do Programa Biblioteca Viva e dele queiram participar;
• tenham disponibilidade de tempo para se dedicar à implantação do projeto;
• tenham capacidade de liderança e articulação, facilidade de comunicação e de

trabalho em grupo;
• tenham vínculo com a comunidade em que a instituição está inserida;
• tenham apoio de sua chefia ou direção.
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As etapas necessárias para implantar o projeto são:

• decidir o público-alvo a ser formado;
• divulgar o projeto em sua fase inicial para informar os demais participantes

interessados (funcionários da instituição, outras instituições e a comunidade);
• quando necessário, contatar as demais instituições para estágio dos mediadores

durante a capacitação;
• abrir inscrição para os candidatos a mediador;
• selecionar os mediadores com base nos requisitos estabelecidos;
• elaborar um perfil dos mediadores selecionados a partir dos dados da ficha de

inscrição, para orientar o planejamento das atividades do curso de capacitação de
mediadores de leitura;

• selecionar o acervo que será utilizado na capacitação e formará a biblioteca da
instituição;

• planejar a capacitação, prevendo a infra-estrutura necessária, o conteúdo básico
e estratégias metodológicas a serem trabalhadas a partir do perfil dos mediadores
selecionados;

• organizar os grupos de capacitação conforme o número e as características dos
participantes;

• prever a carga horária total, diária e por atividade;
• organizar os mediadores e a rotina para o início do trabalho com as crianças;
• organizar o acompanhamento, por meio de reuniões sistemáticas;
• avaliar.

Para cada uma dessas etapas, é preciso pensar em estratégias, ou seja, em
caminhos que indiquem a melhor maneira de realizá-las. Por isso, a elaborar um
cronograma da implantação, que distribua essas atividades no tempo, é fundamental
para se visualizar o andamento e o cumprimento de cada etapa desse processo.

Normalmente, imprevistos fazem parte do processo de implantação. Porém, quando se
tem um planejamento, qualquer desvio de percurso pode ser identificado mais facilmente,
possibilitando, assim, a correção do rumo para realizar os objetivos previamente definidos.
Sem o planejamento, a implantação de um projeto fica sujeita a improvisações e talvez não
se concretize de modo adequado. Esse cronograma precisa contemplar todas as etapas de
implantação do projeto citadas acima, no tempo que antecede a data fixada para o seu
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início na instituição. Partindo-se da data prevista para o início do projeto, o cronograma
mostra os prazos para a realização de cada uma das etapas que a antecedem. É importante
que o grupo de coordenação reúna-se sistematicamente para avaliar o que foi realizado,
corrigir rumos, planejar as etapas seguintes e rever o cronograma, quando necessário.

2 • Divulgação
A divulgação é uma ação que tem por objetivo dar

publicidade ao projeto, esclarecendo suas finalidades e os
benefícios que ele pode proporcionar. Em outras palavras,
tem por finalidade torná-lo conhecido. Ela é necessária tanto
internamente, para obter maior adesão dos funcionários e
usuários da instituição, quanto externamente, visando
ampliar sua atividade e conquistar engajamento de outras
instituições e da comunidade.

A divulgação será necessária em diversos momentos do
desenvolvimento do trabalho, porque mantém os
envolvidos informados e dá transparência às ações da
instituição. É preciso divulgar, por exemplo:

• o projeto na comunidade, na rede de ensino e em
outras organizações;

• a campanha, para adesão de novas instituições e
busca de patrocínio;

• os resultados da ações em relação às crianças e
jovens;

• o patrocínio e as parcerias obtidas;
• a adesão de outras instituições ao projeto.

Para que a divulgação traga bons resultados é necessário
definir estratégias adequadas ao público-alvo para evitar o
desperdício de material e de tempo. O que se quer divulgar e para
quem se quer divulgar determinam os tipos de recursos a serem
utilizados, tais como: cartazes e folhetos explicativos, palestras e
oficinas, vídeos, rádios comunitárias, jornais de bairro etc.
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 Com o objetivo de motivar os funcionários e os pais das crianças de uma instituição,
uma boa estratégia de divulgação é realizar oficinas de leitura e/ou apresentar um vídeo
sobre o projeto. Nas oficinas, o educador pode demonstrar a atividade de mediação de
leitura para os pais e os funcionários da mesma maneira que faz para as crianças:
permitindo que peguem, folheiem e escolham os livros do acervo, lendo para eles ou
deixando que leiam sozinhos, lendo para alguns ou apenas para um, deixando que
manifestem livremente suas emoções em relação às histórias lidas. Outra estratégia de
divulgação do projeto é apontar a contribuição da mediação de leitura enfatizando o
aspecto que mais se identifica com a natureza da organização a que se destina.

 Durante a divulgação, os coordenadores podem entrar em contato com outras
instituições com a finalidade de ampliar a divulgação do projeto. A adesão de novas
instituições formará uma rede de apoio mútuo, com possibilidade de troca de serviços
entre elas, como cessão de espaços, realização conjunta de capacitação dos
mediadores, acompanhamento e supervisão das atividades, parceria na aquisição de
materiais para a atividade e busca de patrocinadores para o projeto.

A construção dessa rede de apoio mútuo, constituída de vários tipos de
organizações, de natureza pública ou privada, como escolas, centros de educação
infantil, bibliotecas, instituições de atendimento direto a crianças e jovens etc., tem por
objetivo fortalecer a implantação e a expansão do projeto na comunidade.

“Minha instituição começou a participar da Biblioteca Viva em conjunto
com a Romília Maria. No início, os livros utilizados vinham em caixas do
Romília e eram trocados a cada dois meses. Durante o ano de 1998, com  a
campanha da fraternidade que tinha como tema ‘Educação para todos’, a
comunidade reuniu-se e doou dinheiro para aquisição de novos livros; e no
início de 1999, com a campanha ‘Leitura nas férias’, recebemos a doação de
vários livros que nos chegaram por intermédio da Feac.” (L – Associação A. S.
São João Vianney – Campinas – SP)

“A nova biblioteca, mais adiante, estará aberta para outras entidades
retirarem livros. Inclusive uma delas, o Nalca, já esteve aqui em nossa entidade
para visitar a biblioteca e logo as crianças dessa entidade poderão
compartilhar conosco estes livros maravilhosos da Biblioteca Viva.” (Monitora
da Casa da Criança Sousas – Campinas – SP)
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Em diversas ocasiões do desenvolvimento do projeto será necessário também
entrar em contato com rádios e jornais comunitários, jornais de bairro, ONGs,
instituições religiosas e outras, com o objetivo de conseguir patrocínios e cooperação
para a divulgação, inauguração, cessão de espaços, aquisição de livros e materiais
necessários.

3 • Seleção de mediadores
No Programa Biblioteca Viva, o mediador é o agente de uma ação cultural que tem

por objetivo possibilitar o acesso ao livro e à leitura. É a pessoa que lê os livros para as
crianças e os jovens, iniciando-os no mundo da leitura. É o mediador quem leva
crianças e jovens a conhecer, muitas vezes, esse universo novo, diferente,
desconhecido. Nesse sentido, a ação do mediador facilita o caminho da leitura, fazendo
com que o livro seja compreendido como uma forma de expressão de seu autor, que
pode ter significado para o leitor.

Qualquer pessoa, de uma instituição ou comunidade, tem chance de ser
capacitada para tornar-se um mediador, desde que tenha vontade e tempo disponível.
Para selecionar os mediadores, a coordenação do projeto, diante do planejamento do
que é possível realizar, deve abrir as inscrições aos interessados e divulgá-la na
própria instituição, em outras organizações e na comunidade, utilizando cartazes e
folhetos com informações sobre o que faz um mediador, o período, o local das
inscrições e os requisitos
necessários aos candidatos.
Estes devem ter disponibilidade
de tempo para a capacitação,
supervisão e desenvolvimento
das ações do projeto e vínculo
com a instituição e com a
comunidade local.

Nessa etapa, a coordenação
também elabora uma ficha, para
ser preenchida pelos interessados
no ato da inscrição, contendo
campos para preenchimento dos
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dados pessoais do candidato (nome, endereço, telefone, idade, sexo, escolaridade,
profissão) e algumas perguntas importantes para conhecer melhor o futuro mediador e
traçar o perfil do grupo, tais como:

• O que você sabe a respeito do Programa Biblioteca Viva?
• Por que você gostaria de ser um mediador de leitura?
• Você dispõe de tempo para participar de uma capacitação?
• Você já realizou algum trabalho voluntário? Se sim, qual? Relate um pouco do seu

trabalho.
• Quais são suas relações com a instituição e com a comunidade?

Essas informações podem ser tabuladas e organizadas com a finalidade de retratar
as características do grupo selecionado. O conhecimento prévio do perfil desse grupo
servirá de subsídio para planejar a capacitação e o acompanhamento da atividade. Na
divulgação, é fundamental reforçar que qualquer pessoa que trabalhe na instituição
(educador, diretor, monitor, merendeira, faxineira, administrativo, técnico, médico,
enfermeira, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem e outros) e que valorize essa
atividade pode se candidatar a mediador.

Para evitar o risco da descontinuidade do trabalho, um critério fundamental na
seleção do futuro mediador, voluntário ou funcionário é ter vínculo e compromisso com
a comunidade local e com a instituição.

Além da participação dos funcionários da organização, o projeto também permite a
inclusão de mediadores que já desenvolvem um trabalho voluntário, ou seja, pessoas
engajadas que dedicam parte de seu tempo à instituição sem qualquer remuneração.
Esses voluntários são selecionados com base nos mesmos critérios utilizados para os
demais. Após a seleção, o mediador será capacitado por meio de um programa de
formação que pode durar 40 horas de treinamento.

Uma questão importante é informar as necessidades do projeto à direção da
instituição, para que os funcionários selecionados sejam liberados para participar da
capacitação, da supervisão e da mediação.

4 • Capacitação de mediadores
O objetivo da capacitação de mediadores de leitura é formar um grupo de pessoas

habilitadas a fazer a atividade, propiciando-lhes o acesso a um conjunto de conteúdos
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teóricos e procedimentos práticos necessários ao exercício da função. A capacitação é
apenas a etapa inicial desse processo de formação continuada e ela será retomada
diversas vezes durante o acompanhamento e supervisão do projeto.

Para cada um dos objetivos são definidos os conteúdos e estratégias que serão
utilizados, os recursos materiais e humanos necessários, a carga horária e as questões
para avaliação ao final de cada dia. Se a avaliação apontar dificuldades ou revelar que os
objetivos não foram plenamente atingidos, o planejamento deve ser revisto em termos de
estratégias, de recursos ou de carga horária das atividades. Por isso, é aconselhável
elaborar um planejamento pautado em um modelo flexível, que possibilite a inclusão de
mudanças para correção de rumos durante o processo de formação.

4.1 • Planejamento da capacitação
A heterogeneidade de um grupo pode tornar o trabalho mais rico e dinâmico e

contribui para o crescimento de todos. O perfil do grupo de mediadores selecionados,
elaborado a partir das fichas de inscrição, é ferramenta básica para a formação de
grupos heterogêneos, além de ser importante para a definição de estratégias e sua
reformulação.

A necessidade de trabalhar o grupo permeia toda a capacitação. Por isso, é
importante propor atividades que contribuam para os participantes se conhecerem. Um
exemplo: o multiplicador vai trabalhar literatura infantil no início da capacitação e opta
por uma atividade em pequenos grupos, pois sabe que estes oferecem uma situação de
maior proximidade, onde é mais fácil as pessoas se expressarem. Na formação desses
subgrupos, ele escolhe pessoas que ainda não se conhecem. Desse modo, além de
trabalhar com o conteúdo específico, que é a literatura infantil, o multiplicador propicia
situações de maior interação entre as pessoas do grupo.

A ampliação do conhecimento dos participantes ocorre de maneira constante e
auxilia tanto o multiplicador quanto os futuros mediadores, pois desenvolve um
sentimento de “pertencer ao grupo”. O multiplicador que está conduzindo a formação
tem de estar atento para valorizar tanto as contribuições individuais quanto as
coletivas, de modo que os profissionais fiquem à vontade para apresentar seus
conhecimentos e possam respeitar e aproveitar a diversidade de cada participante ali
representado. Isso ajuda nos momentos em que surgem dificuldades provocadas por
divergências de idéias ou de posturas.
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Durante toda a capacitação, cabe ao multiplicador mostrar que não é necessário
que o grupo chegue a um pensamento único e que a riqueza está justamente na
multiplicidade de visões e de experiências vividas. Esse tipo de situação é freqüente no
trabalho com qualquer grupo. Portanto, o multiplicador deve estar preparado para lidar
com emoções e conflitos que apareçam eventualmente.

A metodologia aplicada nessa proposta estimula a prática da interdisciplinaridade, o
trabalho coletivo e o respeito à diversidade. A implantação da mediação de leitura em
uma instituição ou em uma comunidade pressupõe a participação de todos,
independentemente do papel que desempenham no dia-a-dia, pois ela não pretende se
configurar como um evento excepcional, mas como uma prática cotidiana, inserida na
rotina. Além disso, aprender a trabalhar em grupo por intermédio da experiência do
outro, valorizando diferentes contribuições, é importante para a consolidação de um
compromisso coletivo e para a implantação de qualquer proposta.

A metodologia adotada na capacitação utiliza os mesmos elementos e recursos da
mediação de leitura feita com as crianças. Os livros são colocados à disposição dos
mediadores e a mediação é feita durante todo o tempo da capacitação. O multiplicador
faz a mediação e espera que os mediadores reajam à leitura primeiro para depois
interagir com eles e trabalhar os conteúdos propostos na capacitação. Os mediadores
têm acesso a diversos tipos e modos de transmissão de narrativas, priorizando a
transmissão da linguagem escrita por meio da leitura.

Essa discussão precisa ser feita com bastante liberdade, respeitando-se a postura, as
idéias e as posições de cada um, mas também o silêncio dos que não desejam se
manifestar. A dificuldade maior durante as discussões é captar, sintetizar e devolver
para o grupo o que foi produzido. Cabe ao multiplicador levantar, apontar e discutir
aspectos importantes e outros que tenham passado despercebidos.

Para cada um dos objetivos específicos da capacitação, o multiplicador analisa qual
a melhor estratégia a ser adotada, definindo os momentos de trabalho em subgrupos,
de trabalho individual, de escrita, de fala, de maior concentração e de reunião de todo o
grupo, procurando sempre intercalar essas fases com oportunidades de descontração e
atividades lúdicas.

A dramatização de situações, brincadeiras e o desempenho de diferentes papéis por
parte dos mediadores são exemplos de técnicas que podem ser utilizadas com o
objetivo de trabalhar comportamentos, atitudes, preconceitos e outros aspectos
importantes em sua formação.
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No planejamento da capacitação também está prevista a utilização de recursos
como fotos, textos, vídeos, desenhos e até objetos que gerem discussão. Esse
planejamento detalha tanto as atividades a serem realizadas quanto as estratégias a
serem adotadas, sendo o período de estágio nas instituições previsto como uma das
atividades.

Ao programar os estágios, o multiplicador abre um espaço de experimentação e
vivência aos futuros mediadores, no qual estes possam entrar mais livres na situação e
experimentar a mediação de leitura sem preconceitos em relação aos indivíduos e ao
contexto. Nessa formação de grupo é importante colocar, sempre que possível, um
participante que demonstrou estar mais à vontade com a situação de leitura de histórias.

 Para a realização do estágio, os mediadores são orientados a elaborar um
planejamento da mediação, com base no conteúdo trabalhado nos dias anteriores. É
necessário que recebam orientações também quanto à necessidade de observar e
registrar o que ocorreu e como se deu a mediação, apontando dúvidas, aspectos
positivos e negativos, que serão relatados ao grupo e trabalhados durante a
capacitação. Sempre que possível o estágio deve ocorrer em locais diferentes do que
os profissionais realizam seu trabalho. Antes de planejar a capacitação
propriamente dita, o local de sua realização já deverá ter sido previamente definido
pela coordenação.

No contato com as instituições, o projeto precisa ser apresentado ao responsável e
também aos educadores, para definir um acordo de trabalho e realização do estágio,
uma vez que ele será feito com as crianças atendidas por esses educadores. É
necessário obter da organização algumas condições para esse acordo: um local
adequado para a atividade e a possibilidade de realização do estágio com as crianças no
período de uma tarde, por exemplo.

4.2 • Conteúdo básico
O conteúdo básico trabalhado com o grupo na capacitação será sempre retomado

durante o acompanhamento e a supervisão das atividades do mediador. A partir desse
conteúdo básico podem surgir, durante a capacitação, dependendo do tipo de
instituição, outros temas específicos. Em um hospital, por exemplo, a abordagem dos
temas passa necessariamente pela saúde, embora essa questão não seja fundamental
em outras instituições.
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O conteúdo básico da capacitação aborda os seguintes temas:

• quem é a criança com a qual o grupo trabalha ou vai trabalhar;
• como se dá o desenvolvimento da linguagem na criança;
• o papel do mediador;
• o que é mediação de leitura;
• o livro, enquanto objeto cultural, em seus aspectos relacionadaos a projeto

gráfico, ilustração, texto, temas;
• diferença entre ler e contar;
• o que é leitura e literatura;
• planejamento da mediação;
• registro e observação;
• avaliação do trabalho de mediação.

Convém destacar que esses conteúdos são importantes e necessários à formação de
mediadores em qualquer contexto, institucional ou não-institucional, urbanos ou
rurais, que pretendam desenvolver seu trabalho. O multiplicador escolhe estratégias
que contribuam para que o mediador possa reconhecer suas próprias reações diante da
proposta, dos livros e da leitura. E também estratégias que permitam ao mediador
vivenciar situações inesperadas, de escuta das crianças e de outros adultos, e perceber
que esse conhecimento que está adquirindo sofre constantes alterações. Ou seja, a
aprendizagem se dá pela maneira como os conhecimentos são transmitidos e também a
partir das relações que se estabelecem entre as pessoas.

A valorização da diversidade e do encontro com o outro, além de ser condição dessa
proposta, contribui com freqüência para ampliar e transformar o universo de todos
aqueles que participam da mediação.

“Por enquanto, mediação só em casa e na minha rua, que parece mesmo é
uma creche de tantas crianças. Mas tem sido até divertido. Fico com os
amiguinhos dos meus filhos horas, lendo e ouvindo histórias. E o bom é que
cada um traz um livro diferente, ficamos em roda na calçada em frente à nossa
casa e o divertimento é um só. Está sendo uma experiência ótima. Nunca pensei
que esse curso fosse me transformar tanto. A minha relação hoje com meus
filhos, se antes era boa, agora está melhor ainda. Consegui despertar o
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interesse do mais velho pela leitura. [...]Foi  uma experiência maravilhosa!”
(Rosa Maria de Souza – técnica da área da Saúde da Criança do Ministério da
Saúde – Brasília – DF)

A metodologia proposta para a capacitação leva à construção coletiva dos conceitos
a partir da experiência de cada participante. Os temas se encadeiam e se desenvolvem
gradativamente. O que se trata em um dia sempre é essencial para a compreensão do
que virá a seguir. A compreensão do significado da mediação de leitura parte do
resgate da experiência de ouvir e ler histórias e é desenvolvida a partir dos diversos
conteúdos tratados durante a capacitação. O multiplicador introduz os conteúdos a
partir do repertório de vivências do grupo e da experiência prática de situações vividas
durante a capacitação ou nos estágios.

4.3 • O que acontece em uma capacitação: um exemplo
O relato a seguir narra as reações e aprendizagens de um grupo de mediadores na

ocasião de uma multiplicação.
No início da capacitação de um grupo novo de professores, o multiplicador queria

dar uma atividade que possibilitasse o trabalho de diferentes posturas do ler e do ouvir,
ou seja, queria colocar o futuro mediador na situação de leitor e também na de ouvinte.
Ele propôs, então, que o grupo se dividisse em subgrupos (de preferência com colegas
que ainda não se conheciam), pediu que escolhessem um livro do acervo proposto e
que uma pessoa lesse para os outros. Em seguida, cada um leu um livro para os
demais. Após o término dessas leituras, conversaram sobre como foram as experiências
de ler e de ouvir histórias.

Ao ler, as sensações e os sentimentos
suscitados foram os mais variados. Por um
lado, o grupo dizia que havia sido bom,
prazeroso, que a história conhecida trazia
tranquilidade e realização por estar
transmitindo algo agradável. Por outro
lado, falou-se em ansiedade, expectativa,
tensão pela interferência do ouvinte, a
insegurança de não ser bom leitor.
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Ao ouvir, os participantes relataram que: “viajaram” e se “descolaram” do texto; foram
até em casa e voltaram; sentiram como que um carinho; foi pura curtição; foi uma situação
muito diferente do dia-a-dia; puderam lembrar dos filhos, dos alunos, dos tempos de
criança, de outras histórias ouvidas ou lidas ou de como falta tempo para o prazer;
perceberam que para tudo isso ter acontecido o ambiente, o tom da voz, a possibilidade de
escolher o que ouvir e de vivenciar o papel de leitor, certamente, ajudaram.

Nesse ponto, o grupo já conseguia chegar às suas próprias conclusões, e o
multiplicador pôde organizar os elementos necessários para sistematizar alguns
conteúdos, tais como: a singularidade da escuta de cada indivíduo, o repertório de cada
participante revelado pela leitura, a importância do contexto da mediação de leitura, os
conteúdos emocionais veiculados pelas histórias etc.

O objetivo dessa atividade foi possibilitar o diálogo entre a experiência prática e os
conteúdos teóricos sobre os quais refletir, estimular as discussões nos subgrupos e
sistematizar os seus resultados, permitindo que os futuros mediadores se apropriassem
desses conteúdos, avaliassem e reelaborassem suas práticas. Nesse processo, a função do
multiplicador foi garantir a liberdade de expressão, o respeito às idéias e às posições de cada
um, e também o direito dos que não desejam se manifestar. Foi ainda do multiplicador o
desafio de lidar com a dificuldade de captar, sintetizar e acrescentar os aspectos importantes
que não foram percebidos, de forma a devolver ao grupo o que foi produzido.

Em outro exemplo, um multiplicador fez uma capacitação para um grupo de
professores: propôs uma atividade de reflexão sobre “como é a criança” e constatou
que o grupo conseguiu representar de várias formas a riqueza e a diversidade do
universo infantil. Porém, esses professores foram incapazes de uma reflexão mais
profunda sobre vários aspectos relativos às crianças, devido à sua proximidade e
convivência diária com elas. Para eles, as crianças, seus alunos, são tão familiares e
conhecidas que não provocam momentos de reflexão mais profunda nem são
percebidas em toda sua amplitude, como acontece freqüentemente com tudo o que está
muito próximo das pessoas.

Ao propor para os professores uma atividade com a intenção de resgatar a visão que
têm de seus alunos, o multiplicador constatou que eles não atribuíram aos alunos as
mesmas características que atribuíram às crianças. Estas foram assim descritas: ativas,
surpreendentes, autênticas, birrentas, persistentes, ingênuas, simples, influenciáveis,
criativas, sonhadoras, vivem o mundo, nos acordam, nos guardam, são solidárias e
perdoam. Os alunos foram descritos como: rebeldes, surpreendentes, indisciplinados,
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tímidos, agressivos, interessados, ansiosos, preocupados, caixinhas de surpresa,
capazes, dispersos, carentes. E o grupo de professores não lembrou que os alunos são
crianças e as crianças, alunos.

Para trabalhar essa questão, o multiplicador propôs uma atividade que levou o
grupo de professores a recordar a infância e seus comportamentos enquanto crianças
que podiam brincar à vontade, e como se comportavam enquanto alunos na escola.
Com base nos relatos das vivências de cada um, o multiplicador levou o grupo a refletir
e a perceber por que o comportamento das crianças é diferente na sala de aula, com a
presença do professor, e no recreio, brincando livremente.

Os professores tinham uma concepção de criança a partir de seu comportamento
em sala de aula, e por essa razão, tendiam quase sempre a vê-la como aluno, o que era
natural. Mas, certamente, o trabalho de mediação de leitura ajudou os professores a
perceber de forma mais ampla a criança que existe em cada um de seus alunos,
permitindo conhecê-los melhor nos momentos de descontração e devaneio que as
histórias propiciam.

4.4 • Acompanhamento e supervisão
Após a etapa de capacitação, o multiplicador supervisiona o trabalho do mediador,

acompanhando diretamente suas atividades, dando prosseguimento ao processo de
formação. O acompanhamento pode ser realizado de diversas formas: registros,
reuniões, observação e/ou realização conjunta das situações de mediação de leitura.
Durante esse processo pode-se observar como o mediador interage com as crianças,
qual a reação destas durante a mediação, quais são as condições de trabalho e quais as
dificuldades enfrentadas.

Outra questão a ser observada envolve as relações institucionais que podem interferir
no desenvolvimento do projeto como, por exemplo, situações em que o mediador não
encontra o apoio e a colaboração necessários por parte da organização ou de seus
membros.

Uma outra situação que pode ser organizada para a troca entre mediadores de
diversas instituições é fazer visitas para realizar/observar o trabalho de leitura e
conhecer vários locais de atuação. Os multiplicadores poderão conversar sobre as
características do mediador e das crianças com as quais ele trabalha e as condições em
que as atividades são desenvolvidas. Esse conhecimento é imprescindível para a
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formação continuada e para o planejamento da supervisão, processo composto por
reuniões sistemáticas que o multiplicador pode realizar com o grupo de mediadores.

“Quando comecei a desenvolver o trabalho de leitura com as crianças,
confesso que tinha muitas dúvidas em relação a alguns aspectos, tais como:
cuidados com os livros, comportamentos dispersivos de algumas crianças e até
mesmo diante da postura do professor como mediador. Com o desenrolar do
projeto e com as reuniões [de supervisão] que tivemos, essas dúvidas foram sendo
sanadas e, ao mesmo tempo, o trabalho foi enriquecido e ficou muito prazeroso.”
(Professora da EMEI Elisa Prêda Scarponi – São Caetano do Sul – SP)

Na supervisão, os encontros são uma forma de avaliação contínua do processo de
trabalho, com o objetivo de dar apoio teórico e prático ao mediador. Ela pode ser
planejada com base nos problemas e nas dificuldades detectados no acompanhamento
e nos registros dos mediadores e do multiplicador, definindo os objetivos, os conteúdos
a serem trabalhados e as estratégias a serem utilizadas na reunião mensal.

Esses encontros são fundamentais para que cada um perceba que não está sozinho
e que outros também encontram dificuldades. Essa troca de experiências enriquece a
visão de cada um e a experiência do conjunto realimenta o projeto.
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5 • Registro
No trabalho de mediação de leitura e de formação de mediadores, o registro é

fundamental não só para o mediador e para o multiplicador como também para a
supervisão e avaliação do processo e dos resultados do projeto, pois:

· estimula a reflexão, obrigando a verbalizar e a sistematizar o que foi observado;
· possibilita a troca, a análise e a interpretação do que foi observado;
· possibilita a identificação dos avanços e dificuldades de cada criança e do grupo;
· oferece elementos para identificar o ponto de partida e vislumbrar o ponto de chegada;
· fornece pistas para a definição de formas possíveis e/ou necessárias de mudanças

no processo que está sendo vivido com o grupo de crianças;
· dá informações sobre as diferentes práticas que ocorrem em cada grupo e com

cada mediador;
· organiza o conhecimento acumulado;
· sistematiza os conteúdos em um determinado período de tempo;
· ajuda na avaliação do processo de trabalho em relação à criança, ao grupo e ao

mediador.
O registro precisa ser visto pelo grupo como um instrumento que contribui para o

trabalho e não como uma mera formalidade burocrática. Esses mesmos aspectos devem ser
observados em relação ao grupo como um todo. Em cada contexto, o mediador observa e
registra cada fato em relação ao início das mediações: se as crianças estão se expressando
mais do que antes, se estão mais desinibidas para falar sobre si mesmas, se comentam as
histórias que ouvem, se têm um melhor desempenho na escola, se melhoraram o
relacionamento entre elas e com o mediador, se estão se interessando mais pelas leituras, se
perdem o interesse pelas histórias e outros aspectos que considere significativos.

O acompanhamento pode ser realizado no próprio local da atividade ou à distância,
quando necessário, por intermédio da troca de registros e observações, telefonemas e
correio eletrônico.

“Observando as crianças durante esses 30 dias, pude notar que a cada dia
elas estão mais interessadas em “ler”, folhear, ou seja, ter contato com os livros.
Estão se mostrando cada vez mais interessadas na leitura. Sempre quando
chegam, folheiam os livros e, nos intervalos entre uma e outra atividade, vão
para o cantinho pegar os livros. Estão prestando mais atenção quando vou
contar uma história ou quando escutam os colegas contarem.
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A Fabíola sempre folheia o livro Os melhores contos, de Fernando Sabino.
O João Pedro exclamou no final da história O morango vermelho, o

ratinho e o urso: “Mas cadê o urso?”.
A Fabiana, quando fui contar a história da Chapeuzinho amarelo,

exclamou: “Mas o chapéu não é vermelho?”.
Esses são alguns exemplos das diversas situações surgidas em minha sala de aula.

(Marieta Carneiro dos Santos – EMI Alice Pina Bernardes – São Caetano do Sul – SP )

Com base nesse registro de trabalho, a supervisão teceu os seguintes comentários
como resposta:

“Cara Marieta,
Poder ter os livros acessíveis a todo momento, pegá-los e folheá-los nos intervalos e

nos horários de chegada ou saída é importante para que as crianças se tornem leitores.
Se quisermos que nossos alunos gostem de ler e tenham interesse, eles têm de ter a

oportunidade de conviver com os livros em seu cotidiano.
A leitura não pode ser um evento esporádico, tem de fazer parte do dia-a-dia das

crianças e ser algo prazeroso. E é isso que está acontecendo em sua classe. Como você
mesma conta, elas estão se interessando cada vez mais e a atenção para ouvir histórias
está crescendo. Como são pequenas, o tempo de ouvir histórias ainda parece curto, mas
vai aumentando aos poucos conforme elas forem se familiarizando com a linguagem
narrativa. Por outro lado, o contato com o mediador também é um aspecto importante
neste trabalho. O momento de mediação de leitura é carregado de afetividade, aproxima
as pessoas e possibilita que as crianças se expressem, dêem opiniões. Isso também
contribui para que o educador conheça mais os seus alunos.

Quando Fabíola folheia o livro de Fernando Sabino, está folheando um livro de
“gente grande”. Quem sabe ela vai pedir que você leia um pouco, como os alunos da Ana?
Os comentários das crianças nos mostram que elas estão atentas a detalhes que muitas
vezes nós, adultos, não nos damos conta. Elas são superobservadoras e nem sempre nós
damos espaço para que elas falem e revelem o quanto sabem.

O que mais você tem observado na relação dos alunos com os livros? Você sentiu
alguma mudança no comportamento das crianças? E o vocabulário, o repertório, as
histórias que elas contam, os desenhos que fazem? Algum aluno, em particular, chamou a
sua atenção, desde que começaram as leituras?
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Aguardamos seu próximo relatório e gostaríamos de dizer que seu trabalho está
muito bonito. Foi ótimo ter lido para as suas crianças na última supervisão. Elas foram
participativas, interessadas e muito simpáticas.

Abraço e até breve.” (Resposta da equipe de supervisão, São Paulo)

Em cada contexto, é importante avaliar quais são os dados relevantes, essenciais e
significativos a serem registrados. São importantes aqueles que, de fato, revelem o
processo de trabalho. Ao fazer o registro, é fundamental levar em consideração cada
criança, o grupo e o mediador.

Além do registro escrito, podem ser elaboradas outras formas de registrar e discutir
o trabalho desenvolvido, como a fotografia. Ela mostra diferentes cenas de situações
que ocorrem na mediação de leitura e/ou até mesmo do processo de implantação do
projeto. A foto é o olhar, a percepção do que é relevante num dado momento ao
fotógrafo. E caso queira, o autor pode demonstrar uma seqüência de imagens dando
um movimento ao processo do trabalho.

Uma outra forma de registro utilizada no trabalho do Biblioteca Viva é a filmagem
em vídeo. Ela possibilita outras reflexões, pois rever uma situação que aconteceu, na
qual podemos controlar as imagens, passando mais rápido o que não nos interessa,
revendo várias vezes uma situação ou elegendo uma que expresse as idéias
importantes pode repercutir pensamentos e questionamentos. O olhar, o som, o
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movimento e o clima de uma cena nos ajudam a compreender, aprender sobre o
comportamento, as reações e falas das pessoas envolvidas e do trabalho como um todo.

Todos os tipos de registros que documentam e sistematizam o trabalho
desenvolvido também podem ser utilizados na divulgação, avaliação, formação e
comunicação entre as pessoas.

6 • Avaliação do projeto
A avaliação é parte de um processo de trabalho e tem a finalidade de verificar se o

método produz os resultados esperados e atinge os objetivos propostos. A avaliação é
uma revisão contínua do trabalho, pois aponta sistematicamente os aspectos que
devem ser revistos durante o andamento das atividades. Quando não ocorre, pode
trazer prejuízos e/ou dificultar o avanço do trabalho.

“Acho que as avaliações, que não aconteceram, seriam importantes para a
troca de experiência entre as instituições, o compartilhar estratégias que estão
sendo utilizadas, e, nos locais onde não estivesse dando certo, encontrar novas
soluções. Foi realmente uma pena que não aconteceram essas trocas sobre o
desenvolvimento do processo dentro das entidades, com os educadores e
crianças.” (Creche Munir Abbud – São Paulo – SP)

Existem várias formas de realizar a avaliação do projeto. Cada um poderá escolher
os instrumentos e a melhor maneira de desenvolvê-la. No Programa Biblioteca Viva,
utilizamos encontros sistemáticos, o que possibilitou a conversa e a troca entre os
participantes e o registro, fosse ele escrito, fotográfico ou audiovisual.

Os registros das mediações e da supervisão podem documentar dados importantes
para refletir sobre as ações, tais como o comportamento das crianças, as dificuldades
encontradas pelos mediadores e a busca de soluções para os problemas, visando ao
aperfeiçoamento do trabalho.

Para realizar uma avaliação, consideram-se todos os fatores que fazem parte do
trabalho, desde os meios utilizados (infra-estrutura, pessoal capacitado, material, livros
etc.) até o planejamento elaborado.

O projeto de leitura tem um objetivo a ser alcançado, prevê meios para a sua
realização e pode ser avaliado tanto em relação ao processo (forma como o trabalho é
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desenvolvido) quanto em relação aos resultados qualitativos e quantitativos obtidos.
Avaliar o processo de trabalho é avaliar sistematicamente o desempenho dos
mediadores e multiplicadores, a adequação do acervo de livros e do material utilizado,
as condições para sua realização e o envolvimento dos pais e da comunidade no
projeto, para levar ao aperfeiçoamento do trabalho.

“No final do mês de setembro realizamos uma reunião de pais para avaliar e
recuperar alguns pontos do nosso trabalho. [...] Foi impressionante quando
falamos sobre os livros, sobre como as crianças se comportam ao ouvir histórias,
quais as histórias que mais gostam, o que as crianças ganham e aprendem no
contato com os livros etc. Foi uma experiência muito bonita, algumas mães
contaram que as crianças chegam em casa comentado o que aconteceu, e falando
sobre as histórias que ouviram e as que mais gostaram. Percebemos que as mães
estavam muito entusiasmadas, então mostramos alguns dos livros que recebemos
da Biblioteca Viva. [...] As mães ficaram encantadas, algumas pediram os nomes
dos livros para comprar para os filhos. Acredito que com essa conversa, muitos
pais se deram conta do valor e do interesse que os livros proporcionam às
crianças.” (Creche Nossa Senhora Mãe dos Homens – Brasília – DF)
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A avaliação dos resultados
deve ser feita com base em
indicadores quantitativos e
qualitativos. Os indicadores são
elaborados a partir dos objetivos.
Por exemplo, se o projeto
estabelece duas horas semanais
de mediação de leitura por
grupo de crianças, o indicador
será “número de horas de leitura
realizadas no mês”. Outro
exemplo: se a atividade prevê a
mediação de leitura para um
determinado número de
crianças por mês, o indicador
será “número de crianças que
tiveram mediação no mês”. Se o
objetivo é melhorar o
desenvolvimento da linguagem
oral das crianças em um
determinado período de tempo,
o indicador será “número de
crianças que melhoraram a
expressão oral em tantos
meses”. Ainda que o resultado
seja quantitativo, o indicador
estará medindo um resultado
qualitativo.

Os resultados quantitativos
são mais fáceis de serem
definidos e identificados,
enquanto os resultados
qualitativos necessitam de um
período mais longo de atividade
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para verificar seus efeitos nas crianças. Contudo, esses efeitos podem ser
observados pelos adultos (educador, mediador, pais e outros) que estão em contato
com a criança, por meio da mudança no comportamento e na reação das crianças à
leitura, na aquisição e ampliação do vocabulário, no desenvolvimento da linguagem
oral, no desempenho escolar, e na ampliação do imaginário e do universo de
conhecimento delas.

É importante que o mediador ou educador tenha um quadro que descreva as
crianças no início da implantação do projeto, elaborando-se indicadores qualitativos,
como os mencionados acima ou outros, para avaliar o seu desenvolvimento depois de
certo período de tempo. Assim, o mediador poderá avaliar o desenvolvimento de cada
criança a partir da sua própria evolução.

Ao final de cada semestre, o multiplicador, juntamente com os mediadores e
membros da instituição, pode organizar reuniões de discussão desses resultados, e
também elaborar um relatório de avaliação do projeto. Esse relatório pode se basear
nos registros das atividades de mediação e da supervisão realizada pelos
multiplicadores, além das discussões dos resultados pelo grupo de mediadores com o
multiplicador e do registro das reuniões com os pais das crianças e pessoas da
comunidade envolvidas no projeto.

A avaliação funciona como uma situação de formação e aperfeiçoamento do
trabalho realizado, bem como auxilia a construção de materiais para a divulgação da
ação desenvolvida.

“Este mês recebemos um retorno muito bom de uma mãe. Ela disse que sua
filha não gostava de estudar, não se interessava por leitura. Agora, ninguém
precisa lembrá-la de nada. Lê e faz todas as lições de casa, além de mostrar um
rendimento escolar melhor. As crianças que permanecem na entidade desde
1996, ano em que foi implantado o Biblioteca Viva, levam para casa três livros
emprestados por semana, que é o limite, porque se pudessem levar mais elas
levariam. A maioria dessas crianças lê esses três livros antes mesmo de
terminar o período de entrega, já fazendo novos empréstimos. E uma coisa
muito importante: essas crianças já apresentam interesse pelos livros.” (Centro
Social Romília Maria – Campinas – SP)
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7 • PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

1. Eu posso...

... pedir para as crianças fazerem atividades depois da leitura de um livro, como desenhos, ou
pedir que respondam perguntas sobre a história?

Se o nosso objetivo é fazer com que as crianças se tornem leitoras e tenham uma
relação prazerosa com os livros, precisamos pensar na gratuidade da leitura, não
impondo ou criando nenhum tipo de cobrança ou avaliação sobre o que foi lido.

Por que a leitura deve ser gratuita? Vamos responder com outra pergunta: após assistir
a um filme ou a um show, precisamos fazer um desenho ou responder a um questionário,
para dizer aos outros o que achamos, para ver se realmente entendemos o filme?

Quando pensamos em fazer uma atividade após a leitura de uma história,
colocamos a leitura no lugar de atividade pedagógica que necessita de outra atividade
para ser completa. Será que não basta para o leitor apenas ler a história? Não basta
para a criança apenas ouvir a história e contemplar as ilustrações?

Não que esteja “errado” realizar qualquer atividade após a leitura. Aliás, a questão
não é o certo e o errado, mas a leitura de um livro em si já é uma grande atividade. A
criança que ouve uma história está em contato com a língua escrita, com palavras
novas, com diferentes conteúdos.

... utilizar outros recursos, como um instrumento musical ou fantoches?
O livro é um objeto completo. Ele não precisa do suporte de outros elementos para

agradar ou para ser lido. Os adultos lêem sem precisar desses acessórios. Usar
fantoches e outras coisas quando vamos ler para as crianças é como dizer para elas que
o livro sozinho não é suficiente. Se o livro é bom, agradará seus leitores sem que o
mediador tenha de pensar em atividades paralelas. Por outro lado, também sabemos
que as crianças prestam atenção de forma diferente do adulto. Ela não precisa,
obrigatoriamente, estar olhando para o mediador para estar ouvindo e atenta. Quando
usamos acessórios, acreditamos que atraímos a atenção da criança para a história. Nem
sempre isso ocorre. Elas podem gostar dos fantoches e não das histórias.

... dramatizar a leitura?
A leitura não precisa ser dramatizada, pois a própria narrativa leva a criança a imaginar o
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que se passa na história. Todos são capazes de imaginar as vozes, os lugares e as situações,
sem que o mediador precise interpretar ou mesmo explicar o que está ocorrendo.

Finalmente, se as crianças quiserem desenhar, brincar, cantar etc., durante ou
depois de uma leitura, se elas imitam os bichos, se uma história ou um poema
desencadeia a vontade de se expressar, não é errado ou proibido. Apenas precisamos
observar se o que estamos propondo não subestima a capacidade das crianças de
entenderem as histórias e questionarem por si sós, sem terem a obrigação de
responder perguntas ou realizar atividades.

... então, como saber se a criança entendeu o que li?
Da mesma forma que a gente observa o quanto a criança se desenvolve:

interagindo, observando, colocando-se à disposição quando a criança quiser falar. Se
o mediador está disponível e atento, ele perceberá o quanto as crianças gostaram ou
não de um livro, se um livro agrada mais a uma criança e desagrada outras etc.
Temos sempre a impressão de que após uma história não sabemos avaliar se as
crianças “aproveitaram” a atividade ou aprenderam alguma coisa. Se as crianças não
dizem nada, ficamos com uma sensação de vazio, como se não tivéssemos feito
alguma coisa. Cada criança pode interagir com o livro de diferentes maneiras,
expressando as emoções, descobertas
ou idéias que a história tenha lhe
suscitado, o que muitas vezes surge por
meio do próprio diálogo com as outras
crianças ou com o mediador.

2. E se as crianças não gostam de algum livro
ou de alguma história?

Não gostar de um livro, querer que a
leitura pare no meio ou antes do final,
não é um aspecto negativo nem sinal de
que fracassamos! Ao contrário,
percebemos que as crianças que passam
a ter contato com os livros começam
também a fazer escolhas, a decidir o que
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querem ou não querem ler. Ser leitor é isso também. É decidir o que agrada ou não.
Muitas vezes as crianças passam por fases em que querem o mesmo livro e em outras
querem novidades o tempo todo.

3. Posso interromper uma leitura se as crianças pedirem?
Sim, às vezes as crianças, no meio de um livro, se desinteressam ou se cansam,

querem trocar de livro etc. Isso é normal e faz parte. O mediador sempre pode
interromper a atividade e conversar com as crianças, perguntar se querem escolher
outro livro ou se preferem ler sozinhas.

4. Posso ler somente os livros que gosto de ler?
O mediador tem seu gosto literário a partir da leitura de um amplo acervo de livros

e de acordo com sua vivência. Da mesma maneira, para que as crianças também
adquiram seu próprio gosto e façam suas escolhas, é preciso que tenham a
oportunidade de conhecer a maior variedade de livros possível e que não lhes seja
negado o acesso aos mais variados gêneros literários. Isso não impede que o mediador
selecione e leia seus livros prediletos para as crianças, sem se esquecer de oferecer a
diversidade do acervo. Algumas vezes é preciso ler repetidas vezes uma história que
não lhe agrada tanto, mas que as crianças adoram. Se escolher apenas o que gosta
podemos restringir o acesso à leitura, em vez de ampliá-lo.

5. E se as crianças rasgarem os livros?
Os livros são de papel. Não são apenas as crianças que podem danificar um livro. Os

adultos também. Se os livros ficarem
numa sala muito úmida ou com
goteiras, se deixarmos cair café, eles
também serão danificados. Enfim,
livros não são eternos e se forem
muito utilizados, ficam mais
estragados, o que é um bom sinal.
Mas rasgar intencionalmente é outra
coisa. É possível que, ao manusear o
livro, a criança acabe rasgando-o por
acidente. Geralmente os bebês e as
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crianças bem pequenas colocam o livro na boca, cheiram, mordem, batem, jogam no
chão... essa é a maneira que usam para conhecer esse objeto novo que está à sua
frente, do mesmo modo que fazem com brinquedos e outros objetos. Depois de algum
tempo passam a transformar os próprios livros em brinquedos (aviões, chapéus,
volantes, casas etc.). Outras vezes, rasgam porque disputam o mesmo livro, porque
acham divertido “recortar as figuras” ou por algum outro motivo, como raiva, ciúme ou
necessidade de chamar a atenção. Aos poucos as crianças começam a perceber que o
livro também pode ser um brinquedo, já que contém histórias divertidas, engraçadas,
tristes, alegres, bonitas etc. Elas entendem que as histórias têm uma seqüência e que
todas as páginas têm sua importância. Ou seja, a criança que tem contato com os livros
sabe o seu significado e passa a cuidar dele de forma adequada. Mas esse processo de
significação do livro acontece, justamente, quando alguém lê para ela e permite que
manuseie os livros. Quando os incidentes acontecem, com crianças de qualquer idade,
o mediador pode conversar e mostrar que um livro é uma obra completa, que a história
tem começo, meio e fim e que sem uma parte, seja um desenho ou uma página, a
história fica incompleta. Depois ele deve explicar que vai retirar o livro para consertá-
lo e pode, inclusive, convidar as crianças para ajudá-lo.

6. Posso ler para apenas uma criança dentro de um grupo?
Sim, não há problema, desde que esteja atento ao grupo. Nas instituições ou

espaços públicos, geralmente os mediadores atuam em duplas, trios ou pequenos
grupos, conforme o número de crianças. Isso facilita o trabalho e proporciona que a
leitura seja realizada de forma mais individualizada, o que pode ser muito prazeroso.
No caso dos hospitais, a mediação individual ocorre com maior freqüência. Por outro
lado, mesmo as crianças que estão brincando e concentradas em outra atividade estão
ouvindo atentamente a história, embora não pareça. É comum alguma delas se
manifestar sobre a leitura, surpreendendo o mediador. É comum também que, ao
perceber a atenção dada a apenas uma criança, outras solicitem uma leitura no colo.

Os bebês e as crianças pequenas necessitam e apreciam muito essa leitura mais
individualizada.

7. E a divisão dos livros por faixas etárias?
Quando passamos a ler para as crianças com regularidade e elas começam a ter

acesso a muitos e diferentes livros, percebemos que o interesse de uma ou de outra é
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muito diverso. O que define se uma criança gosta ou não de um livro não se pauta pela
idade, das crianças nem pela do mediador.

As crianças pequenas, que ainda não sabem ler, gostam de livros ilustrados. Mas os
grandes, que já sabem ler, também gostam. Os pequenos gostam de ouvir histórias
mesmo que o livro não tenha ilustrações.

O assunto ou tema do livro pode ser mais ou menos adequado e a própria criança
diz que gosta ou não, se quer continuar ouvindo ou não. Em vez de limitarmos o acesso
das crianças aos livros, separando apenas os que o adulto define ser bom para ela,
podemos mostrar e deixar à disposição uma grande quantidade de livros, de diferentes
tipos, para permitir que as crianças conheçam e possam decidir o que querem. Os
adultos adoram os livros considerados infantis. As crianças adoram os livros
considerados para adultos, mesmo que seja apenas para carregar, folhear e fingir que
já sabem ler. Da mesma forma que as crianças “fazem de conta” que são “mamãe e
filhinho” ou que sabem “dirigir caminhões”, elas podem brincar de “saber ler”.

8. Como agir quando as crianças fazem perguntas que o mediador não sabe responder?
Os livros e as histórias podem trazer palavras e situações novas, ampliam o diálogo

e fazem com que as crianças perguntem muitas coisas. É importante o mediador
aceitar o fato que não sabe e nem pode saber sobre todas as coisas. Essa é uma
constatação de sua realidade e é a partir daí que pode transformá-la, pois ao procurar
se informar, pesquisando a resposta, estará ampliando seus conhecimentos e seu
repertório. Portanto, não há qualquer problema em admitir o desconhecimento de um
assunto, desde que o mediador explique às crianças que vai pesquisar e trazer a
resposta no próximo encontro.

9.  Qual o espaço ou local mais adequado para a mediação de leitura?
A mediação de leitura é realizada em um determinado espaço físico, organizado e

preparado para se tornar um local agradável, onde as crianças se sintam confortáveis e
à vontade para manusear os livros, locomover-se, aproximar-se do mediador, ler e
ouvir a leitura. Sempre que o mediador estende o tapete ou o lençol e coloca sobre ele
os livros e as almofadas, as crianças passam a entender o significado desse momento,
pois o ambiente fica mais aconchegante, e elas associam a hora da leitura com uma
situação informal e agradável. Porém, não existe um padrão de espaço físico para o
desenvolvimento da atividade, uma vez que os mediadores atuam em diferentes
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instituições e locais. A mediação pode acontecer mesmo que o local não seja ideal.
Algumas instituições oferecem a possibilidade de um local fixo: uma sala com tapete,
almofadas e estantes que permitem expor os livros de modo que as crianças vejam suas
capas. Onde não há local fixo, a leitura pode acontecer no mesmo espaço em que se
desenvolvem outras atividades, como a brinquedoteca, o refeitório, a quadra de
esportes, a sala de aula. Em hospitais, a atividade pode ocorrer no saguão, em salas de
espera, em corredores ou nos quartos onde as crianças estão internadas ou sendo
submetidas a algum procedimento. Em espaços públicos e abertos, como parques,
jardins e praças, pode ser escolhido um lugar sob uma árvore, sob uma marquise,
sobre a grama; abre-se o tapete, onde são colocados os livros e as almofadas,
preparando o espaço para a atividade.

10. Qual é a forma mais adequada de guardar e de expor os livros?
Não existe uma única forma ou um jeito certo de guardar e expor os livros. Se

tivermos um local específico para a biblioteca, a sugestão é expor os livros numa altura
que todos possam escolhê-los e pegá-los. Se for possível, as publicações mais finas
podem ficar com as capas voltadas para a frente, já que não possuem lombada. Em
escolas ou instituições que não tem uma sala só para a biblioteca, os livros podem ser
divididos em diferentes salas, em caixotes, em carrinhos ou pequenas estantes e
prateleiras. Já vimos livros que
ficam em cestas e prateleiras na
recepção da instituição, o que
garante que não só as crianças
mas também os pais possam
conhecê-los e lê-los. As crianças
podem dar sugestões de como
organizar os exemplares,
podem ajudar a guardar e, com
isso, se apropriarem ainda mais
dos mesmos.
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Eu me lembro • Gerda Brentani • Cia das Letrinhas
Exercicio de ser criança • Manoel de Barros • Salamandra
Fábulas de Esopo • Russell Ash • Martins Fontes
Fábulas italianas • Italo Calvino • Cia das Letrinhas
Filhotes de bolso • Stephen Michael King • Brinque Book
Filipe contra a corda de pular • Hanne Türk • Martins Fontes
Firuli, a galinha garnisé • Bob Graham • Ática
Fita verde no cabelo • Guimarães Rosa • Nova Fronteira
Flicts • Ziraldo • Melhoramentos
Frankenstein • Mary Shelley • Cia das Letrinhas
Frevo, amor e graviola • Marcos Bagno • Atual
Fruta no ponto • Roseana Murray • FTD
Galileu leu • Lia Zatz • Lê
Gatos alados • Ursula K. Le Guin • Ática
Gavião de Penacho • Ildeu Brandao • FTD
Girassóis • Caio Fernado Abreu • Global
Grandes poemas em boca miuda • Laura Sandroni (org.) • Arte Ensaio
Griso, o unicórnio • Roger Mello • Brinque Book
Grogue • Toni Brandão • Studio Nobel
Grunter, a história de um porco insuportável • Mike Jolley • Brinque Book
Guardachuvando doideiras • Sylvia Orthof • Atual
Guilherme Augusto Araujo Fernandes • Mem Fox • Brinque Book
Haroun e o mar de histórias • Salman Rushdie • Cia das Letrinhas
Harry Potter e a Ordem da Fenix • J. K. Rowling • Rocco
Heróis e guerreiras • Heloisa Prieto • Cia das Letrinhas
História de dois amores • Carlos Drummond de Andrade • Record
História de ratinho/História de gigante • Annegert Fuchshuber • Ática
História de trancoso • Joel Rufino dos Santos • Ática
Histórias com poesia, alguns bichos & cia. • Duda Machado • Editora 34
Histórias da preta • Heloisa Pires Lima • Cia das Letrinhas
Histórias de Bobos, Bocos, Burraldos e Paspalhões • Ricardo Azevedo • Projeto
Histórias de índio • Daniel Munduruku • Cia das Letrinhas
Histórias Diversas • Monteiro Lobato • Brasiliense
Ida e volta • Juarez Machado • Agir
Idéias que contam histórias das idéias do Ze • Silvia Camossa • Callis
Ifá, o Adivinho • Reginaldo Prandi • Cia das Letrinhas
Ilê-Aiê um diário imaginário • Francisco Marques • Formato

Inventadeira de besteira, eu?! • Sonia Junqueira • Ediouro
Issum Boshi: O Pequeno Samurai • Lúcia Hiratsuka • Callis
Jack • A. M. Homes • Editora 34
Joãozinho Jacarandá, a árvore que queria voar • Patrícia Grinberg • Formato
Jonas e a sereia • Zélia Gattai • Record
Kabá Darebu • Daniel Munduruku • Brinque Book
Kaguya Hime - A Princesa da Lua • Lúcia Hiratsuka • Callis
Kamô e a idéia do século • Daniel Pennac • Salamandra
Kid grafisco • Philip Ridley • Cia das Letrinhas
Lá é aqui ! • Rogério Borges • Studio Nobel
Lá vem história • Heloisa Prieto • Cia das Letrinhas
Lendo • Jan Ormerod • Martins Fontes
Leo e Albertina • Christine Davenier • Brinque Book
Ler , escrever e fazer conta de cabeça • Bartolomeu Campos Queiroz • Global
Lico no correio • Olof & Lena Landström • Martins Fontes
Liga-Desliga • Camila Franco • Cia das Letrinhas
Luana Adolescente, lua crescente • Sylvia Orthof • Nova Fronteira
Luas e Luas • James Thurber • Ática
Lúcio vira bicho • Ricardo Azevedo • Cia das Letrinhas
Luzinha curiosa • Roberto Caldas • Paulus
Macacos me mordam • Fernando Sabino • Record
Madalena uma porquinha executiva • Karen Wallace • Brinque Book
Mãe - Coleção Família • Guto Lins • Brinque Book
Magos, Fadas e Bruxas • Heloisa Prieto • Cia das Letrinhas
Mamãe botou um ovo! • Babette Cole • Ática
Mamãe nunca me contou • Babette Cole • Ática
Mamãe, você me ama? • Barbara Joose • Brinque Book
Maneco caneco chapeu de funil • Luis Camargo • Ática
Mania de explicação • Adriana Falcão • Salamandra
Manolito • Elvira Lindo • Martins Fontes
Marcelo, marmelo, martelo • Ruth Rocha • Salamandra
Marilu • Eva Furnari • Martins Fontes
Matilda • Roald Dahl • Martins Fontes
Mau começo • Lemony Snicket • Cia das Letrinhas
Memórias da Emília • Monteiro Lobato • Brasiliense
Menina bonita do laço de fita • Ana Maria Machado • Ática
Menina Nina • Ziraldo • Melhoramentos
Menino sentindo mil coisas • Ricardo Azevedo • Ática
Meninos do Mangue • Roger Mello • Cia das Letrinhas
Meu avô apolinário • Daniel Munduruku • Studio Nobel
Meu cachorro é um elefante • Remy Simard • Moderna
Meu pé de laranja lima • José Mauro de Vasconcelos • Melhoramentos
Meus porquinhos • Audrey Wood e Don Wood • Ática
Mexericos • Jan Pienkowski • Salamandra
Miguel • Tony Bradman • Salamandra
Minha mãe é um problema • Babette Cole • Cia das Letrinhas
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Monstros e mundos misteriosos • Heloisa Prieto • Cia das Letrinhas
Morandubetá • Antonio Barreto • Mercuryo Jovem
Mulheres de coragem • Ruth Rocha • FTD
Nariz de vidro • Mario Quintana • Moderna
Naro, o Gambá: Mito dos Índios Yanomami • Ciça Fittipaldi • Melhoramentos
Nas Nuvens • Katja Reider • Brinque Book
Nas Ruas do Brás • Drauzio Varella • Cia das Letrinhas
Nasrudin • Regina Machado • Cia das Letrinhas
Natureza maluca • Edgard  Bittencourt • Martins Fontes
Nenê bagunceiro • Jan Ormerod • Martins Fontes
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No mundo das nuvens • Alberto Goldin • Berlendis & Vertecchia
Nó na garganta • Mirna Pinsky • Atual
Nós e os Bichos • Marcelo Oliveira • Cia das Letrinhas
Novas histórias antigas • Rosane Pamplona • Brinque Book
O abraço • Lygia Bojunga • Agir
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O amigo do rei • Ruth Rocha • Ática
O bichinho da maçã • Ziraldo • Melhoramentos
O bicho carpinteiro • Roberto Athayde • Global
O bordado encantado • Edmir Perrotti • Paulinas
O bravo capitão Guga • Odile Hellmann-Hurpoil • Dimensão
O bravo soldado meu avô • Luís Pimentel • Ediouro
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O calção do Jacaré • Hila Flávia • Mazza
O capeta Carybé • Jorge Amado • Berlendis & Vertecchia
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O casamento entre o céu e a Terra • Leonardo Boff • Salamandra
O Castor Jardineiro • Lars Klinting • Callis
O cata-vento e o ventilador • Luís Camargo • FTD
O chapéu • Tomi Ungerer • Ática
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O dia do curinga • Joinstein Gaarder • Cia das Letrinhas
O dia-a-dia de Dadá • Marcelo Xavier • Formato
O diabo se diverte • Natalie Babbitt • Ática
O estribo de prata • Graciliano Ramos • Record
O fantástico mistério de feiurinha • Pedro Bandeira • FTD
O Fazedor de amanhecer • Manoel de Barros • Salamandra
O flautista de Hamelin • Nancy Brown • Martins Fontes
O gato de botas • Marie-France Floury • Salamandra
O gato e o diabo • James Joyce • Record
O gato malhado é andorinha sinhá • Jorge Amado • Record
O grande albúm dos pequenos curiosos • Ingrid Godon • Salamandra
O homem de ferro • Ted Hughes • Martins Fontes
O homem no teto • Jules Feiffer • Cia das Letrinhas

O homem que amava caixas • Stephen Michael King • Brinque Book
O homem que não parava de crescer • Marina Colasanti • Ediouro
O Livro das péssimas boas maneiras • Babette Cole • Martins Fontes
O macaco e a morte • Elias José • Paulinas
O maníaco Magee • Jerry Spinelli • Editora 34
O menino do dedo verde • Maurice Druon • José Olympio
O menino do rio doce • Ziraldo • Cia das Letrinhas
O menino e o tuim • Rubem Braga • Quinteto
O menino maluquinho • Ziraldo • Melhoramentos
O menino marrom • Ziraldo • Melhoramentos
O Minotauro • Monteiro Lobato • Brasiliense
O mistério do coelho pensante • Clarice Lispector • Rocco
O monstrinho medonhento • Mário Lago • Moderna
O monstro que me ama • Rita Espeschit • Global
O monstruoso segredo de Lili • Angelika Glitz • Brinque Book
O olho do lobo • Daniel Pennac • Agir
O palhaço • Quentin Blake • Ática
O papagaio da princesa Penélope • Helen Lester • Brinque Book
O pequeno Nicolau • Sempé • Martins Fontes
O pequeno Vampiro • Angela Sommer-Bodenburg • Martins Fontes
O pintor de lembranças • José Antonio del Cañizo • Projeto
O pote vazio • Demi • Martins Fontes
O prato azul pombinho • Cora Coralina • Global
O professor de Arthur é um problema • Marc Brown • Salamandra
O rei da fome • Marilda Castanha • Ediouro
O rei dos cacos • Vivina de Assis Viana • FTD
O Rei Gilgamesh • Ludmila Zeman • Projeto
O reizinho dezembro • Axel Hacke • Cia das Letrinhas
O reizinho mandão • Ruth Rocha • Quinteto
O Saci • Monteiro Lobato • Brasiliense
O saci e o curupira • Joel Rufino dos Santos • Ática
O santinho • Luis Fernando Verissimo • Objetiva
O sapo apaixonado • Max Velthuijs • Martins Fontes
O Sapo Bocarrão • Keith Faulkner • Cia das Letrinhas
O Senhor dos Bonsais • Manuel Vaquez Montalban • Cia das Letrinhas
O sofá estampado • Lygia Bojunga • José Olympio
O Sorteio da morte • Hubert Bem Kemoun • Cia das Letrinhas
O teatro de sombras da Ofélia • Michael Ende • Ática
O touro da língua de ouro • Ana Maria Machado • Ática
O trem da amizade • Wolfgang Slawski • Brinque Book
O último broto • Rogerio Borges • Moderna
O ursinho • Maurice Sendak • Cia das Letrinhas
O velho, o menino e o burro • Ruth Rocha • FTD
Odisséia • Ruth Rocha • Cia das Letrinhas
OH! • Josse Goffin • Martins Fontes
olhos verdes do dragão, Os • Márcia Rita Huri • Brinque Book
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Olívia • Ian Falconer • Globo
Onde anda você • Eustáquio L. Rodrigues • Compor
Opa! • Colin Mcnaughton • Martins Fontes
Os amigos • Kazumi Yumoto • Martins Fontes
Os colegas • Lygia Bojunga • José Olympio
Os incríveis seres fantásticos • Samir Meserani • FTD
Os músicos de Bremen • Jacob & Wilhelm Grimm • Martins Fontes
Os pestes • Roald Dahl • Editora 34
Os três lobinhos e o porco mau • Eugene Trivizas • Brinque Book
Oscar levou a culpa • Tony Ross • Martins Fontes
Ou isto ou aquilo • Cecília Meireles • Nova Fronteira
Pandora • Willian Mayne • Agir
Papai chegou • Jan Ormerod • Martins Fontes
Passo a passo no compasso • Lúcia Fidalgo • RHJ
Pé de guerra • Sonia Robato • Editora 34
Pedacinho de Pessoa • Angela Lago • RHJ
Pedro e Tina • Stephen Michael King • Brinque Book
Pedro médio e Rita doce • Telma Guimaraes M. de Castro • Atual
Peixe é peixe • Leo Lionni • Martins Fontes
Pela estrada afora • Leo Cunha • Atual
Pindorama -Terra das palmeiras • Marilda Castanha • Formato
Pinote o fracote, Janjão o fortão • Fernanda Lopes de Almeida • Ática
Pipoca e guaraná • Ivan Zigg • Studio Nobel
Pluft, o fantasminha/ O dragão verde • Maria Clara Machado • Cia das Letrinhas
Poemas com sol e som • José Arrabal • Melhoramentos
Poemas malandrinhos • Almir Correia • Atual
Poemas sapecas, Rimas traquinas • Almir Correia • Formato
Poesia fora da estante • Varios • Projeto
Pompom e Bicudo e suas travessuras • Laura Rankin • Brinque Book
Por parte de pai • Bartolomeu Campos Queiroz • RHJ
Por que a avestruz tem o pescoço tão comprido • Verna Aardema • Brinque Book
Problemas da familia Gorgonzola • Eva Furnari • Global
Quando brincamos juntos • Nick Butterworth • Agir
Quando mamãe virou um monstro • Joanne Harrison • Brinque Book
Que amor de jacaré • Geneviève Noel • Dimensão
Que mundo maravilhoso! • Julius Lester • Brinque Book
Quem faz o quê? • Ricardo Aleixo • Formato
Queno-curumim e o gigante destruidor • José Américo de Lima • Formato
Quero o meu penico • Tony Ross • Martins Fontes
Rainha Quiximbi • Joel Rufino dos Santos • Ática
Retratos • Roseana Murray • Miguilim
Ri melhor quem ri primeiro • José Paulo Paes • Cia das Letrinhas
Rip Van Winkle • Irving Washington • Ática
Rosaura de bicicleta • Daniel Barbot • Moderna
Saco de brinquedos • Carlos Urbim • Projeto
Saco de mafagafos • Laura Castilhos • Projeto

Sapato furado • Mario Quintana • FTD
Se as coisas fossem mães • Sylvia Orthof • Nova Fronteira
Sem raça, com graça • Silvia Meireles • Brinque Book
Será mesmo que é bicho? • Angelo Machado • Nova Fronteira
Sete contos russos • Tatiana Belinky • Cia das Letrinhas
Sete histórias para sacudir o esqueleto • Angela Lago • Cia das Letrinhas
Sob o sol, sob a lua • Cynthia Cruttenden • Cosac&Naify
Solange e o anjo • Thierry Magnier • Cosac&Naify
Sonhos, grilos e paixões • Carlos Queiros Telles • Moderna
Sopa de botão de osso • Aubrey Davis • Brinque Book
Subida pro céu - Mito dos Índios Bororo • Ciça Fittipaldi • Melhoramentos
Sumaúma mãe das árvores • Lynne Cherry • FTD
Suriléa mãe monstrinha • Lia Zatz • Paulus
Tampinha • Angela Lago • Moderna
Tanto, tanto! • Trish Cooke • Ática
Tantos medos e outras coragens • Roseana Murray • FTD
Toc - Toc ! • Anna-Clara Tidholm • Callis
Todo cuidado é pouco! • Roger Mello • Cia das Letrinhas
Traça Que Traça Traça • Hildebrando Pontes • Mercuryo Jovem
Três gotas de poesia • Angela Leite de Souza • Moderna
Tudo depende de como você vê as coisas • Norton Juster • Cia das Letrinhas
Tudo é Semente • Carlos e Rubens Matuck • Cia das Letrinhas
Uau! Ser pato é o máximo • Joan Rankin • Ática
Um amigo para sempre • Marisa Colasanti • Quinteto
Um leão na campina • Margaret Mahy • Moderna
Um lobo instruído • Pascal Biet • Martins Fontes
Um passarinho me contou • José Paulo Paes • Ática
Um pavão no telhado • Paul Adshead • Brinque Book
Um porco vem morar aqui! • Glaucia Fries • Brinque Book
Um presente do mar • Georg Hallensleben • Cosac&Naify
Uma carta para Deus • Fernando Bonassi • Formato
Uma cor, duas cores todas elas • Lalau • Cia das Letrinhas
Uma idéia toda azul • Marina Colasanti • Global
Urashima Taro • Ana Lúcia Brandão • Brinque Book
Ursinho, cadê você? • Ralph Steadman • Moderna
Velhos amigos • Eclea Bosi • Cia das Letrinhas
Viva o Boi Bumbá • Rogério Andrade Barbosa • Agir
Vó caiu na piscina • Carlos Drummond de Andrade • Record
Vó Nana • Margareth Wild • Brinque Book
Voa, passarinho! • John Yeoman • Cia das Letrinhas
Você não consegue dormir, ursinho? • Martin Waddell • Brinque Book
Vou te pegar • Tony Ross • Martins Fontes
Willy e Hugo • Anthony Browne • Martins Fontes
Zé Diferente • Lúcia Pimentel de Sampaio Góes • Melhoramentos
Zeca era diferente • Norman Rockwell • Cia das Letrinhas
Zoom • Istvan Banyai • Brinque Book
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