
 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE (UNIARP) 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

RAQUEL ELY LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES ALTERNATIVOS DE LEITURA NUMA ESCOLA PÚBLICA DE 

CAÇADOR (SC): DA IMPLANTAÇÃO À AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇADOR, SC 

2017



 

 

RAQUEL ELY LEGAL 

 
 
 
 
 
 

 

 

AMBIENTES ALTERNATIVOS DE LEITURA NUMA ESCOLA PÚBLICA DE 

CAÇADOR (SC): DA IMPLANTAÇÃO À AVALIAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Curso de 
Mestrado Profissional em Educação 
Básica, Linha de Pesquisa Cultura, 
Ensino e Formação Docente, da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em 
Educação. 

 
Orientador: Prof. Dr. Ezequiel Theodoro 
da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR, SC 
2017



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 (Organizada bibliotecária da instituição) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAQUEL ELY LEGAL 

 

 

 

AMBIENTES ALTERNATIVOS DE LEITURA NUMA ESCOLA PÚBLICA DE 

CAÇADOR (SC): DA IMPLANTAÇÃO À AVALIAÇÃO 

 

 

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação apresentada 

no Curso de Mestrado Profissional em Educação Básica, Linha de Pesquisa Cultura, 

Ensino e Formação Docente, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Dr. Ezequiel Theodoro da Silva (UNIARP) 
(Presidente da Banca/ Orientador) 

 
 
 
 

Dra. Maria Selma Grosch (UNIPLAC) 
(Membro Titular da Banca) 

 
 
 

Dr. Kleber Prado Filho (UNIARP) 
(Membro Titular da Banca) 

 
 

Caçador, SC, 13 de dezembro de 2017.



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  

À minha família, meu alicerce... Como os galhos de uma árvore todos 

crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Prof. Dr. Ezequiel Theodoro da Silva, pela paciência na orientação durante 

a elaboração dos textos da dissertação. 

À Profª Dra. Maria Selma Grosch, pela análise segura dos textos da 

dissertação. 

Ao Prof. Dr. Kleber Prado Filho, pelo carinho demonstrado na leitura da 

dissertação e pelas suas preciosas sugestões.  

À escola Paulo Schieffler, pela cessão do espaço para a realização da 

pesquisa.  

Aos professores do Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica, 

pelo entusiasmo na condução dos seus trabalhos. 

Aos colegas de curso, pelo companheirismo e pela força dispensados em 

todos os momentos do trabalho. 

Ao meu esposo, Sergio Ricardo Beirão Legal, pelo apoio em todas as horas 

dedicadas à produção da dissertação. 

À minha filha, Maria Laura Ely Legal, pelo apoio e pela compreensão sobre a 

importância da conclusão da dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a falta envolve o nosso ser, ela nos impõe desafios. Esses desafios 

nos deixam em um estado de inquietação. Essa inquietação, para ser superada, nos 

impulsiona a ações concretas sobre o mundo. São essas mesmas ações as 

geradoras de cultura e de história, pois as superações dos desafios sempre deixam 

atrás de si as marcas do humano. Essas marcas, por sua vez, serão significativas e 

benéficas à medida que contribuírem para com o desenvolvimento da prática 

coletiva de uma sociedade em uma etapa específica de evolução. Todo esse 

movimento transformador tem como raiz a noção de falta - sem essa noção as 

nossas necessidades de autorrealização constante, de criatividade, de novas 

responsabilidades assumidas dificilmente viriam à tona, teríamos, então, a rotina, a 

mecanização, a estagnação e outros fenômenos alienadores permeando as nossas 

atividades. 

Ezequiel Theodoro da Silva, Leitura e Realidade Brasileira, p. 89-90. 



 

 

RESUMO 

  

A escola de educação básica "Paulo Schieffler" de Caçador (SC) criou ambientes de 
leitura a fim de incrementar as práticas de leitura de diferentes gêneros textuais 
entre professores e estudantes. A criação desses ambientes alternativos decorreu 
do fechamento parcial da biblioteca escolar por motivo de falta de bibliotecária. Além 
de descrever esses ambientes, a presente pesquisa ouviu duas turmas do 8º ano do 
ensino fundamental a respeito da disponibilização e uso dos ambientes na tentativa 
de verificar possíveis mudanças comportamentais. Foram coletadas redações junto 
às referidas turmas, tendo as mesmas sido avaliadas e categorizadas através da 
análise de conteúdo. Os resultados apontam pontos positivos e pontos negativos 
relacionados à implantação e uso dos ambientes alternativos, seguindo-se de 
recomendações feitas às autoridades escolares para a biblioteca escolar e para o 
uso dos ambientes alternativos. 

Palavras chave: Leitura. Ambientes de leitura. Biblioteca escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

The "Paulo Schieffler" elementary school in Caçador (SC) created reading 
environments to increase the reading practices of different textual genres among 
teachers and students. The creation of these alternative environments resulted from 
the partial closure of the school library due to a lack of a librarian. In addition to 
describing these environments, the present research heard two classes from the 8th 
year of elementary school regarding the availability and use of the environments to 
verify possible behavioral changes. Texts were collected from these classes, and 
they were evaluated through content analysis that produced different categories. The 
results point out positive and negative aspects related to the implementation and use 
of alternative environments, followed by recommendations directed to school 
authorities for the school library and for the use of the alternative environments. 

Keywords: Reading. Reading environments. School library. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de vinte e dois anos de trabalho como professora de Língua 

Portuguesa e Inglesa, em diferentes escolas de ensino fundamental das redes 

estadual, municipal e particular do estado de Santa Catarina, constatamos a triste 

realidade das bibliotecas escolares. O quadro que se apresenta e que, infelizmente, 

não oferece muitas exceções é de muita precariedade: alçadas à condição de 

apêndices inoperantes dentro da escola, as bibliotecas carecem de profissionais 

especializados (bibliotecários) e/ou de acervos condignos para atender 

objetivamente os desejos e interesses de leitura dos estudantes. Dessa forma, o 

espaço da biblioteca se transforma em terra de ninguém, faltando ali um profissional 

devidamente preparado para fazer a seleção e aquisição de livros, organizar as 

obras, controlar os empréstimos, dinamizar as atividades no sentido de incentivar 

práticas de leitura e de estudo, etc. Outrossim, não é muito incomum o fato de que  

para comandar as bibliotecas sejam transferidos professores com problemas de 

saúde, sem preparo para cumprir as funções biblioteconômicas e que, na maior 

parte das vezes, mais afastam  do que atraem os estudantes para a leitura no 

espaço da biblioteca.  

Sem dúvida que a raiz desse problema reside com os governos que, 

continuadamente, não investem em programas e ações voltados à promoção da 

leitura no âmbito da escola, principalmente aqueles que dizem respeito às funções 

exercidas por um profissional especializado, neste caso o bibliotecário. Na presença 

dessa lacuna, a responsabilidade pela educação dos leitores passa a ser 

exclusivamente dos professores da escola e, mais especificamente, dos professores 

de Língua Portuguesa, perdendo-se a noção de responsabilidade do “coletivo de 

professores” para a formação global do leitor. Pior ainda é que pode ocorrer, 

também, mesmo com existência de bibliotecas, um trabalho didático-pedagógico 

fragmentado, sem que o ensino, conforme organizado pelos professores, conjugue-

se com o potencial da biblioteca para o desenvolvimento do hábito de leitura junto 

aos estudantes. 
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É de conhecimento de todos que os índices de desempenho em leitura estão 

abaixo do esperado no Brasil.1 Com base na experiência de docência na área de 

Língua Portuguesa, relembramos aqui alguns comentários depreciativos de 

docentes, muito comuns nas escolas, como "Os alunos não sabem ler, não sabem 

escrever, não sabem interpretar!", “Os alunos têm preguiça de ler”, etc., reforçando 

um problema que, passa ano entra ano, repete-se dentro das escolas como se fosse 

uma chaga difícil de extirpar. De fato, a inexistência da biblioteca, ou a “existência” 

desta sem o bibliotecário, faz com que o ensino da leitura e a consequente formação 

dos estudantes-leitores se debilitem, não ocorram mudanças substanciais e, o que é 

bem mais frequente, fazem da leitura um sinônimo de consumo rotineiro e 

padronizado do livro didático, não deixando margem ao atendimento dos interesses 

de leitura dos estudantes. 

 Sob ponto de vista aqui apresentado, a leitura deve ser uma atividade 

articulada entre todos os professores da escola, independente das disciplinas 

ensinadas. Isso porque a leitura se faz presente na dinâmica do currículo escolar 

como um todo, colocando-se como uma ferramenta que permite o bom desempenho 

nas disciplinas, o prazer da literatura, a (re)construção do conhecimento, etc. Nestes 

termos, espera-se que os estudantes sejam levados a conhecer todos os gêneros 

textuais, que não só o literário, em todas as áreas de aprendizagem contempladas 

no currículo escolar. Assim, visualizamos um planejamento que seja interdisciplinar e 

que integre, por sínteses de leitura provocadas pelos professores, todos os 

conteúdos do currículo. Talvez seja essa uma maneira condigna de tornar a leitura 

mais significativa aos estudantes, ou seja, uma forma coletiva e corresponsável de 

incentivar a essa prática ao longo dos anos escolares, não perdendo de vista o uso 

conjugado da biblioteca, mesmo que essa não se apresente nos moldes de um 

funcionamento ou de uma oferta ideal de livros e de serviços aos estudantes.  

Deixando ainda mais patente esse ponto de vista, a escola é um espaço de 

conhecimento, de informação, interação, leitura, escrita e interpretações do mundo 

através dos diferentes textos que se oferecem ou são dispostos aos estudantes.  

                                            
1
 Dados apresentados no PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado em 
2015 pelo Inep. Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_bai
xa.pdf>. Acesso em: 20 out. 2017. 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
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Estes, por sua vez, desejam conhecer o mundo, fazer novos parceiros, ser 

parte de um grupo, de uma comunidade, de acordo com motivações e afinidades 

específicas. Nestes termos, o espaço da escola deve ser organizado para receber 

os estudantes com materiais adequados, professores atuando em equipe, aulas 

planejadas, enfim um espaço motivador, capaz de levar à construção de novas 

aprendizagens. E, é bem verdade, a motivação e o interesse devem ser evocados e 

dinamizados em todos os quadrantes do espaço escolar.  

A realidade da biblioteca da EEB Schieffler2, antes desta pesquisa, não era 

muito diferente de tantas outras espalhadas pelo estado de Santa Catarina e pelo 

Brasil. A verdade é que essa escola possui um amplo e agradável espaço de 

biblioteca, um bom acervo, mobiliário adequado, ventilação e luminosidade 

apropriadas para leitura, mas não possui um bibliotecário. Isso quer dizer que o 

recurso existe, mas no momento (ano de 2017) o espaço está "descabeçado", sem o 

recurso humano que ali deveria estar para o exercício de funções biblioteconômicas. 

Segundo informações obtidas na secretaria da escola, no ano de 2015 havia uma 

professora readaptada que trabalhava no período diurno, porém ela solicitou uma 

licença sem vencimentos e a biblioteca agora permanece fechada a maior parte do 

tempo, pouco facilitando, por falta de um interlocutor profissional, a sua utilização no 

planejamento de ensino dos professores. Por isso mesmo, hoje, somente quando os 

professores pessoalmente acompanham os seus alunos à biblioteca é que existe a 

possibilidade de consultas, de empréstimos, de pesquisa e/ou de leitura no local. 

Vale lembrar que a escola funciona nos três períodos (matutino, vespertino e 

noturno). Somente no período noturno é que existe uma professora readaptada para 

tomar conta da biblioteca, mas não é uma profissional formada por uma escola de 

biblioteconomia, com conhecimentos especializados para tal. 

Torna-se desnecessário discorrer muito a respeito do quão pode se tornar 

desestimulante é trabalhar a leitura sem uma biblioteca atuante, que tenha uma 

presença ativa dentro da escola. Os meses passam e a biblioteca não recebe a 

devida atenção para que possa desenvolver uma identidade que ultrapasse os 

moldes de um depósito ou de um apêndice apenas decorativo, inerte e passivo 

dentro da escola. A questão ou angústia aqui colocada se apresenta como uma 

                                            
2
 A Escola de Educação Básica Paulo Schieffler, localizada em Caçador (SC), foi criada através do 
Decreto 601, de 29 de maio de 1934. Atende do Ensino Fundamental I até o Ensino Médio, possuindo 
aproximadamente 1200 alunos e 70 professores. 
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espécie de encruzilhada aos professores verdadeiramente engajados na luta pela 

formação crítica de leitores via escola, ou seja, assumir o comportamento de cruzar 

os braços e, consciente ou inconscientemente, reproduzir as clássicas rotinas que 

nada enriquecem aquela formação ou, o que é mais raro, buscar caminhos 

alternativos que ofereçam possibilidades para o acesso aos livros, para outros 

ambientes, para outras formas de provocar a curiosidade dos estudantes.  

Esta investigação, consubstanciada em dissertação de mestrado, é uma 

forma de mostrar que, com iniciativa, união e boa vontade, existem maneiras de 

enriquecer o ambiente escolar para que os estudantes possam concretamente 

acessar diferentes gêneros de escrita e consigam, nos limites das possibilidades e 

pela disposição e disponibilidade de obras em ambientes alternativos dentro de uma 

escola, vivenciar práticas diversas de leitura. Além de estruturar e disponibilizar 

esses ambientes, a questão é saber ainda como os estudantes preenchem e 

dinamizam os mesmos, como os percebem e como os avaliam – eis aqui o objetivo 

principal deste estudo.  

Reiterando, o desafio de organizar ambientes alternativos de leitura para além 

da biblioteca na EEB Paulo Schieffler surgiu da dificuldade que a comunidade 

escolar enfrenta pelo fechamento - ou intermitência ou parcialidade de 

funcionamento - da sua biblioteca em decorrência da vacância do cargo de 

bibliotecário e de serviços especializados para o pleno atendimento aos usuários 

(estudantes e professores, principalmente).  

O presente trabalho pretende, basicamente, historiar e descrever quais foram 

os ambientes alternativos arquitetados pela escola para conduzir os estudantes a 

diferentes gêneros textuais. Mais do que isso, pretende averiguar em que medida 

esses ambientes foram objetiva e dinamicamente ocupados pelos estudantes, 

tentando verificar de que forma eles os perceberam e os avaliaram.  
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Organizar e implantar ambientes alternativos de leitura numa escola pública 

de ensino fundamental, averiguando os seus efeitos no desenvolvimento de 

comportamentos e atitudes de leitura de estudantes do oitavo ano do ensino 

fundamental. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever a história da implantação de ambientes de leitura na escola, 

incluindo o espaço da biblioteca; 

 Especificar as percepções que os estudantes desenvolveram a respeito dos 

espaços implantados; 

 Propor sugestões de melhoria da dinâmica de uso dos espaços alternativos 

de leitura. 

 Avaliar se a criação de ambientes alternativos de leitura, para além da 

biblioteca escolar, facilita aos alunos a aquisição do hábito e o usufruto do prazer de 

ler. 
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2  QUADRO TEÓRICO  

 

2.1 LEITURA E ESCOLA 

 

Há décadas investigadores situados em diferentes áreas do conhecimento 

(Pedagogia, Didática, Linguística, Psicologia, Sociologia, etc.) vêm tematizando as 

práticas de leitura e os seus desafios nas escolas brasileiras. Esses temas se 

colocam no extenso rol de dificuldades que a escola – principalmente a escola 

pública - enfrenta no seu dia-a-dia para efetivar um ensino de qualidade junto ao 

alunado.  

Geraldi (1996), por exemplo, nos lembra  que, quando falamos em crise social 

no Brasil, devemos inserir no bojo da mesma as múltiplas dificuldades relacionadas 

ao ensino, à promoção e democratização da leitura. Em verdade, até mesmo 

entendimento das raízes históricas e sociais das crises nacionais depende, de certa 

maneira, da existência de leitores com sensibilidade e competência para tal, sendo 

que essa competência necessita da educação escolar para ser aprendida e 

desenvolvida pelos indivíduos. Nestes termos, falar em cidadania, em direitos e 

deveres dos cidadãos é ao mesmo tempo trazer à baila a leitura e as múltiplas 

finalidades que ela cumpre ou pode/poderia cumprir nas dinâmicas de vida nas 

sociedades letradas.  

São muitos os aspectos pesquisados e apontados pelos autores privilegiados 

neste estudo3 no que se refere à relação entre a escola e a promoção de práticas de 

leitura - suas obras apontam para vários fatores que dificultam a orientação 

específica dessas práticas nas escolas brasileiras ou que até mesmo entravam o 

trabalho docente, resultando num desempenho frágil e numa fruição de baixa 

qualidade pelos professores e, por extensão, pelos estudantes.   

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, discute-se o ensino da 

Língua Portuguesa nas escolas desde a década de 1980, quando o centro da 

discussão era a necessidade de melhorar a qualidade da educação no país, tema 

que até hoje é amplamente debatido em moldes diversos. No ensino fundamental, o  

principal aspecto relacionado ao fracasso escolar é a questão da leitura e da escrita, 

pois sabemos que, em países muito pobres, os índices inaceitáveis de repetência 

                                            
3
 Paulo Freire, João Wanderley Geraldi, Ezequiel Theodoro da Silva, entre outros. 
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nas séries iniciais estão ligados à dificuldade que as escolas enfrentam para ensinar 

os alunos a ler e a escrever (BRASIL, 1997).  

O aluno nasce inserido em um determinado contexto. Ele não vive isolado; 

portanto precisa ser educado interagir com outros seres humanos e, dessa forma, se 

desenvolver no mundo do qual faz parte. Através da leitura e da escrita e de outras 

formas de interação social, o aluno construirá seu trajeto na escola, a sua 

escolarização. Para tal, a estrutura escolar dever estar preparada para receber os 

alunos com espaços físicos adequados, materiais de qualidade e professores bem 

preparados e que sejam, eles próprios, leitores do mundo e da palavra.   

Freire (2003) esclarece que desde muito pequenos aprendemos a dar sentido 

ao mundo que nos rodeia e mesmo antes de aprendermos a ler a palavra escrita já 

sabemos ler as situações, os objetos e as pessoas presentes na realidade que nos 

cerca4. Porém, o conhecimento adquirido através de vivências pessoais precisa ser 

aperfeiçoado de modo que o repertório dos alunos, pela ação da escola em seus 

diferentes níveis e por outras instituições, seja expandido para novas fronteiras.  

Silva5 (2000, p. 64) relata que “escrever e ler são atos complementares: um 

não pode existir sem o outro. O ato de ler envolve uma direção da consciência para 

a expressão referencial escrita, capaz de gerar pensamento e doação de 

significado”. Se na escola encontramos o binômio leitura-escrita, caminhando juntos 

em direção à construção do conhecimento, não podemos separar, ou segmentar 

essas duas práticas.  

Longe de pretender atribuir a esta instituição [a escola] total 
responsabilidade na constituição da leitura e dos leitores na nossa 
sociedade, a mim passa a ser digno de maior atenção esse arrazoado dos 
alunos porque ele nos introduz a discussão de um vínculo, entre a leitura e 
a escola, que de tão estreito e tão antigo acabou por se tornar uma relação 
óbvia até certo ponto indiscutível entre nós. Afinal de contas, todos fomos à 
escola para aprender a ler e a escrever, mandamos nossos filhos à escola 
para que aprendam a ler e a escrever e, quando é o caso, ensinamos a ler 
na escola. Em sociedades letradas como a nossa, cabe habitualmente ao 
aparelho escolar iniciar a criança no mundo da escrita, dotando-a das 
habilidades necessárias à compreensão e produção das mensagens 
veiculadas por esse código específico, o que faz com que o acesso a 
instituição se torne condição indispensável a uma alfabetização que possa 
ser considerada legítima, porque pelo menos reconhecida institucional e 
burocraticamente. Assim, entre nós, a ideia de LEITOR remete 

                                            
4
 “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir 
da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 2000, p. 11). 

5
 O autor Ezequiel Theodoro da Silva é utilizado diversas vezes como referência neste trabalho pelo 
fato de que suas ideias, contidas em diferentes obras, mais diretamente se identificam com o 
problema investigado nesta pesquisa. 
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imediatamente à condição de ALFABETIZADO, que por sua vez recupera a 
situação de ESCOLARIZADO. Daí a necessidade de pensarmos a escola 
quando queremos discutir a leitura e o leitor, e vasculharmos essa relação, 
recuperando o que ela encerra de polêmico e contraditório (SILVA, L., 1986, 
p. 9). 
 

Nos dias de hoje a educação familiar em muito se reduziu em termos de 

escopo, sendo que muitas das suas responsabilidades foram transferidas para a 

escola, inclusive a orientação da leitura6. Porém, sozinha, a escola não está 

conseguindo à contento a formação de leitores em decorrência da precariedade de 

sua infraestrutura (falta de biblioteca escolar, por exemplo) e do preparo de grande 

parte dos professores para orientar objetivamente o ensino da leitura e da escrita,  

Silva (2000) destaca que, ao ser institucionalizado, passando à 

responsabilidade da escola, o ensino da leitura perdeu sua naturalidade, caiu na 

esfera dos reducionismos e, de certo modo, transformou-se numa estafante rotina. 

Não mais se lê para melhor compreender a vida, mas para cumprir os artificialismos 

e pretextos impostos pela escola como o treinamento da língua “culta”, análises 

gramaticais, inculcação de valores, respostas fechadas a exercícios de 

compreensão e interpretação, pesquisas vazias na biblioteca, preenchimento de 

horários ociosos, preparação para provas, obtenção de notas, etc. Com isso, a 

interação entre os textos e os leitores foi ficando cada vez mais distorcida ou 

estereotipada, desviando-se de propósitos como fruição significativa e prazerosa, 

reflexão, aprofundamento, discussão, a produção de novas ideias, etc. 

Zilberman (2001) acredita que a escrita e a leitura, desenvolvidas desde cedo 

através da alfabetização e de diferentes processos de letramento7, preparam 

sujeitos para a consecução de competências orientadas ao uso da tecnologia. Essa 

autora defende ainda que mesmo os equipamentos mais sofisticados em termos de 

automatização não dispensam as ações do sujeito – entre essas ações, as de leitura 

e escrita se colocam como fundamentais.  

O problema do ensino e da promoção da leitura no Brasil deve ser colocado 

de forma contundente nos debates e nas discussões educacionais, pois que as 

                                            
6
 Apenas um terço dos brasileiros teve influência de alguém na formação do seu gosto pela leitura, 
sendo que a mãe ou responsável do sexo feminino e o professor foram as influências mais citadas. 
Disponível em: <http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-
_2015.pdf>. Acesso em: 23 out. 2017. 

7
 “Letramento é [...] o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: ou estado ou a 
condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 
escrita” (SOARES, 2002, p. 18). 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
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precariedades dessa área se apresentam como restrições agudas que dificultam ou 

impedem a fruição da leitura, do livro e da escrita por milhares de leitores em 

potencial, o que se reflete diretamente nas muitas injustiças existentes no país 

(SILVA, 2012). 

Dessa forma, é inegável que o professor necessita urgentemente de novos 

parâmetros e fundamentos para ensinar, considerando que cada aluno é um sujeito 

em particular como leitor e como autor de seus textos. Ser professor é mais que um 

exercício de capacitação de outra pessoa: é ser mediador entre um objeto, neste 

caso um texto, e a concretização da leitura – e por extensão do aprendizado - em 

sala de aula (GERALDI, 1997). 

Revela-se a respeito da produção da leitura em nossas escolas que  

[...] os equipamentos para a promoção da leitura nas escolas são 

extremamente precários (muitas vezes, até inexistentes). É o caso das 
bibliotecas escolares. Em função do quadro atual nas escolas, os 
investimentos em bibliotecas escolares deveriam ser altíssimos, a fim de 
enriquecer o terreno da leitura e combater as diversas pragas que ali 
vicejam. Se a perspectiva buscada é incentivar a leitura, então as práticas 
de ensino e de uso consequente das bibliotecas deveriam ser 
complementares, levando os alunos a um convívio frequente e concreto 
com acervos diversificados. Lamentavelmente, os equipamentos 
complementares para o cultivo do terreno da leitura escolar ainda estão por 
ser conquistados; quando existem, geralmente são primários e/ ou fora do 
alcance dos leitores. E o aspecto mais contraditório é que o discurso em 
torno da implantação de bibliotecas nas escolas já se tornou redundante e 
envelhecido, sem que os governos tomassem qualquer providência nesse 
sentido. Daí decorre que as orientações na área da leitura ficam por conta 
do improviso e, o que é pior, da utilização de ferramentas já ultrapassadas 
(SILVA, 2002, p. 21). 

É preciso uma melhor organização nas escolas, buscando alternativas para 

efetivar um comprometimento mais sério e consequente com as práticas de leitura. 

Conforme os PCNs, 

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes 
textos com os quais se defrontam, é preciso organizar o trabalho educativo 
para que experimentem e aprendam isso na escola.  Principalmente quando 
os alunos não têm o contato sistemático com bons materiais de leitura e 
com adultos leitores, quando não participam de práticas onde ler é 
indispensável, a escola deve oferecer materiais de qualidade, modelos de 
leitores proficientes e práticas de leitura eficazes.  Essa pode ser a única 
oportunidade de esses alunos interagirem significativamente com textos 
cuja finalidade não seja apenas a resolução de pequenos problemas do 
cotidiano. É preciso, portanto, oferecer-lhes os textos do mundo:  não se 
formam bons leitores solicitando aos alunos que leiam apenas durante as 
atividades na sala de aula, apenas o livro didático, apenas o que o professor 
pede.  Eis a primeira e talvez a mais importante estratégia didática para a 
prática de leitura: o trabalho com a diversidade textual.  Sem ela pode-se 
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até ensinar a ler, mas certamente não se formarão leitores competentes 
(BRASIL, 1997, p. 55). 

A problemática dos livros didáticos também deve ser aqui discutida. Para 

Silva (2003), o uso exclusivo e acrítico do livro didático, imposto pelo sistema aos 

professores, gera uma barreira no processo de formação de leitores e acaba por 

instituir dificuldades e caminhos estreitos no momento de dinamização da leitura nas 

escolas. Percebemos que essa realidade permanece praticamente inalterada ao 

longo dos anos.  

Sobre a maneira como o ensino da leitura vem sendo abordado nas nossas 

escolas, Silva (2000, p. 33) ressalta que 

Apesar de tão continuadamente requisitada e tão multifacetadamente 
presente dentro de propostas que visam facilitar a aquisição de 
experiências, a leitura levanta-se como uma grande fonte de inquietação 
dentro do cenário educacional brasileiro - como um grande enigma, por 
assim dizer. Na ausência de informações que orientam uma prática mais 
eficiente, o ensino da leitura parece ser realizado ao acaso, fazendo com 
que os professores hajam através do ensaio e erro quando da abordagem 
de materiais escritos juntos a seus alunos.  Vale a pena mencionar que até 
mesmo os chamados “guias curriculares” (ou outros instrumentos de apoio 
ao professor), em tratando do tópico da leitura, são bastante superficiais e 
nada ilustrativos (SILVA, 2000, p. 33). 

Ainda sobre a condução da leitura nas nossas escolas, temos que 

Sendo um tipo específico de comunicação, a leitura é uma forma de 
encontro entre o homem e a realidade sociocultural; o livro (ou qualquer 
outro tipo de material escrito) é sempre uma emersão do homem do 
processo histórico, é sempre a encarnação de uma intencionalidade e, por 
isso mesmo, “sempre reflete humano”. Daí a necessidade de um enfoque 
mais específico sobre os aspectos da comunicação humana, inerentes à 
leitura (SILVA, 2000, p. 41). 

 

Considerando essas colocações, fica claro que as práticas devem estar 

sempre voltadas às necessidades dos alunos, trabalhando-se a leitura de maneira 

contextualizada, fortalecendo os seus aspectos interativos e comunicacionais. 

Nestes termos, convém ainda sublinhar a maneira como se dá a leitura, conforme 

escrevem Zilberman e Silva (2000, p. 81):  

Sabemos que a maneira de se aprender a ler funcionalmente é ler.  Não há, 
que me conste, procedimentos de sala de aula (exercícios, por exemplo) 
que possam substituir com eficácia, ou mesmo complementar, experiência 
direta da leitura.  Em outras palavras, a leitura funcional nascerá do convívio 
com o material escrito adequado, e somente dele. 
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Nessas condições, os alunos devem ser inseridos ao universo da leitura, rico 

em materiais escritos. Não podemos nos esquecer de que a forma como se conduz 

o trabalho definirá os resultados que queremos alcançar; assim, “[...] importa que o 

aluno adquira o gosto de ler pelo prazer de ler, não em razão de cobranças 

escolares” (GERALDI, 2012, p. 63). 

Ainda convém lembrarmos que o trabalho docente coletivo alcança melhores 

resultados no processo de orientação de leitura e de formação de leitores, pois esse 

trabalho constitui uma responsabilidade de todo o corpo docente e não somente dos 

professores de língua portuguesa de uma escola. As dificuldades dentro e fora da 

escola não são – ou serão - superadas de forma isolada; por isso mesmo se fala 

tanto em interdisciplinaridade, construção coletiva do conhecimento e integração das 

unidades curriculares. É necessário tirar as práticas pedagógicas da teoria, do 

discurso redundante da necessidade e implementá-las de forma concreta a bem do 

incremento e do desenvolvimento da leitura escolar (SILVA, 2002). 

Este trabalho não tem a pretensão de resolver todos os problemas de leitura 

na EEB Paulo Schieffler, mas de, através da organização de ambientes de leitura 

para além da biblioteca, aproximar os alunos dos livros e vivenciar práticas de 

leitura, verificando, através dos estudantes de duas turmas de oitavos anos, as 

percepções que os mesmos tiveram desses espaços durante as suas vivências 

nessa escola. 

Assim e igualmente, analisando qualquer escola, relembramos aquelas que 

aspiram à mudança social, deve utilizar a leitura como uma forma de 

conscientização e emancipação dos leitores. É importante que recordemos este 

aspecto porque existem as instituições que, sublimando a natureza política da 

escola, utilizam projetos de leitura para a reprodução, a repetição, a cópia e 

paráfrase do que está sendo trabalhado na leitura, em nada alterando a estrutura, a 

ideologia e a visão hierárquica da nossa sociedade (SILVA et al., 2003). 

Geraldi (1996, p. 88-89) lembra-nos que quando não “comerciamos” nossos 

sonhos e/ou ideais e ousamos ensinar e aprender juntamente com nossos alunos 

através dos textos lidos e estudados, evoluímos em nosso trabalho e em natureza 

humana. Muitas vezes, na surdina e numa realidade em que escolas são 

desvalorizadas, vários professores compartilham textos e ideias, compreendendo 

que ler e escrever não são atos mecânicos, mas sim ações que podem construir e 
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mudar a realidade e as pessoas. E como precisamos de mudanças para melhor no 

Brasil e no mundo de hoje!  

Através da leitura de diferentes materiais textuais, podemos chegar a 

entender situações existenciais e posicionamentos diante do mundo. Este potencial 

transformador torna a leitura um grande problema para as classes dirigentes 

brasileiras, a quem não importa a cultura, a ciência e a evolução do conhecimento 

neste país. Assim, quanto mais ignorante (analfabeto, iletrado) for o povo, maior 

será a possibilidade de sua manipulação no horizonte da reprodução de privilégios e 

injustiças. 

Dessa forma, devemos pensar o ato de ler como um ato crítico que pode 

proporcionar mudanças de comportamentos, atitudes e ideais: “Assim sendo, o 

único temor que a leitura pode inspirar é o de que seus usuários sejam levados a 

alterar a sua visão de mundo, sonhem com as possibilidades de transformar a 

sociedade e não se conformem ao já existente” (ZILBERMAN, 2001, p. 55). 

Através dos estudos realizados ao longo da elaboração da dissertação, 

buscamos verificar se a criação de ambientes de leitura, ao lado da biblioteca 

escolar, conseguiria aproximar os alunos dos livros e proporcionar-lhes o prazer de 

ler. Verificar se haveria mudanças significativas nos seus comportamentos de leitura 

no âmbito da escola, se aumentariam o seus interesses pelos espaços e pelos 

materiais de leitura ali disponibilizados e de fácil acesso.  

Para encerrar esta seção, relembramos uma reflexão de Geraldi (1996) que 

diz que qualquer trabalho que procure tornar a leitura uma realidade não deve 

esquecer do contexto e nem tampouco excluir a conquista de uma felicidade 

individual, pois isso faz parte da construção de uma sociedade democrática, sob 

todos os sentidos dessa expressão. 

 

2.2 BIBLIOTECA ESCOLAR E SUAS FUNÇÕES 

 

A biblioteca da EEB Paulo Schieffler esteve aberta por alguns anos, 

funcionando com o trabalho de duas professoras readaptadas - uma professora de 

20 horas, no período noturno e outra professora de 40 horas, no período diurno. 

Infelizmente, nos últimos dois anos (2016-2017), a professora readaptada que 
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atendia o período diurno solicitou uma licença sem vencimentos. Por isso mesmo, a 

biblioteca permanece de portas fechadas durante o dia. 

Parece que, com o passar dos anos, esqueceu-se da importância da 

biblioteca dentro da escola e permitiu-se que situações, como a de descaso do 

governo, aconteçam bem diante dos olhos da comunidade escolar e da comunidade 

de pais. Parece que a precarização do contexto escolar, cada vez maior ao longo do 

tempo, é uma ação calculada dos governos no sentido de empobrecer a escola 

pública, bloqueando um trabalho educativo de qualidade.  

Levando em consideração esses aspectos, SILVA (2016, p. 112) relata que:  

Examinem a história das práticas de leitura no Brasil e verão se que aquilo 
que estou afirmando não faz sentido: de Monteiro Lobato a Paulo Freire, 
passando por Mário de Andrade e outros pensadores militantes, os circuitos 
movimentados em direção a uma plataforma democrática e socializadora da 
leitura foram muito mais obras e ações resultantes de iniciativas pessoais 
do que de programas de governos brasileiros. E, no meu ponto de vista 
(sempre parcial e humilde) não é que se gaste pouco nesta área: é que se 
gasta mal, com aquisições mirabolantes de livros, sem que existam centros 
irradiadores de leitura, capilarizados e funcionando como deveriam por todo 
o Brasil. Alguém já disse por aí que livros temos e textos produzimos 
muitos, mas esta produção não encontra estruturas bem equipadas de 
permeio, que possam organizar as obras e dinamizá-las junto aos leitores. 
Em termos mais específicos, temos uma política do livro que bandeia para 
um lado só, que é capenga, que não segue acoplada a uma política de 
circulação e usufruto dos pelos leitores. Daí não ser estranho o fato da 
última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelar ser a leitura média dos 
brasileiros de quatro livros por ano e apenas metade da população poder 
ser considerada leitora, com índices sempre caindo ao invés de 
aumentando. 

Considerando esse contexto, o trabalho do bibliotecário não deve ser apenas 

voltado à organização, catalogação e empréstimos de livros: para além dessas 

funções, esse profissional deve colocar-se como mediador de leitura dentro da 

escola. Ele é um agente fundamental para os estímulos e a produção da leitura. 

Muitos cogitam, com bastante frequência, que o trabalho de leitura deve ser 

preocupação única e exclusivamente do professor de língua portuguesa, porém o 

entendimento correto, enfatizando o que já foi anteriormente exposto, é de que deve 

ser preocupação de todo o coletivo da escola. Silva (1995) demonstra esta 

preocupação, dizendo que a formação pelo gosto da leitura depende de um conjunto 

de interações no circuito educativo, no qual, além dos livros, devem estar presentes 

no processo professores, pais e bibliotecário. Todos precisam conhecer, sentir ou 

experimentar o prazer de ampliar o seu conhecimento de mundo pela leitura. 
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A preocupação com o funcionamento dinâmico e vivo da biblioteca dentro da 

escola é um trabalho constante de todos aqueles que estão na gestão da escola, 

como também dos professores; ocorre que estes, por diferentes motivos, acabam 

ficando limitados quanto ao uso do espaço da biblioteca escolar e tudo que ela 

poderia oferecer para dinamizar o trabalho pedagógico dos professores.  

Em São Paulo, a implantação de bibliotecas escolares é regida pelo Decreto 

Estadual nº 32.056/SP, de 03/04/1958, porém e lamentavelmente, os termos desse 

decreto não são cumpridos na prática, com as chamadas “salas de leitura”, 

geralmente sob a responsabilidade de professores readaptados, substituindo as 

bibliotecas “de fato”.  

Outro problema relacionado com o funcionamento de bibliotecas escolares, 

quando elas existem, diz respeito aos constrangimentos dos estudantes em usar as 

suas dependências e acervos. Ou seja: a biblioteca passa a ser uma “vitrine” dentro 

da escola, apenas para ser vislumbrada, mas jamais tocada...  

A biblioteca tem ficado esquecida até mesmo na composição dos projetos 

político pedagógicos das escolas. Ao lado disso, Silva (1986) informa que a falta de 

espaços adequados à leitura na escola concretiza a precariedade que faz parte das 

condições reais de leitura nas instituições.  

Entendemos que o professor, como um dos protagonistas do universo 

educativo, não pode ficar alheio à precariedade de leitura nas escolas. 

Por todos os aspectos aqui alinhavados e descritos, os profissionais da 

educação têm o direito de exigir melhores condições de trabalho, incluindo o 

funcionamento objetivo das bibliotecas escolares. A este respeito, Geraldi (1996) 

reflete que o motivo pelo qual não estamos satisfeitos deve ir além na busca de 

melhores condições de funcionamento e de trabalho nas instituições públicas de 

ensino -  queremos que o direito à leitura seja preservado e expandido, na certeza 

de ela, quando criticamente incorporada no rol de habilidades dos estudantes, 

fornece condições de compreensão e transformação da vida. 

De que adianta a escola receber livros doados ou distribuídos através dos 

programas de aquisição dos governos e deixá-los trancafiados, sem que ninguém 

possa acessá-los? Uma mudança dessa situação poderia vir a acontecer caso o 

governo promovesse concursos públicos para preencher os cargos de bibliotecários 

escolares — esse gesto poderia amenizar, em muito, o problema de leitura nas 
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escolas, começando pela organização técnica e disponibilização de livros para os 

usuários em diferentes níveis de escolaridade.  

Como despertar o interesse, o gosto, o hábito de leitura nos alunos se como 

realidade não temos acesso aos materiais de leitura dentro da biblioteca? Rösing e 

Ferrari (2016) afirmam que quando falamos sobre leitura falamos de uma questão do 

cotidiano das pessoas, dos seus planos e projetos.  

À luz dessas orientações e desses conhecimentos, a EEB Paulo Schieffler, 

através de ambientes alternativos de leitura, abastecidos com livros e similares 

doados pelos próprios alunos e membros da comunidade, vem tentando incentivar a 

leitura, incrementando as suas práticas. Resta saber se a comunidade de leitores-

alunos frequenta esses ambientes e quais as avaliações que faz dos mesmos.  

Vale enfatizar que planejamos os ambientes de leitura fora da biblioteca com  

objetivo de aproximar os livros dos alunos, porém jamais nos esquecemos de que a 

escola possui uma biblioteca com um bom acervo. Por isso mesmo, queremos 

conquistar o direito de poder usá-la com todas as vantagens que um bom serviço de 

biblioteca pode oferecer com relação ao trabalho de leitura, mediado por um 

bibliotecário capacitado, dinâmico e conhecedor de suas funções.  

 

2.3 TIPOLOGIA DE LEITURA  

 

Existem vários tipos de leitura. Os indivíduos buscam-na em diferentes 

circunstâncias e momentos da vida, com diferentes objetivos como forma de 

crescimento, prazer e aprimoramento. Silva (2003) concebe a leitura como um direito 

de cidadania, tal qual o direito à informação. 

Não devemos nos esquecer que a leitura na escola permite a troca de 

informações, a busca do crescimento entre professor e aluno para a produção de 

significados. A liberdade dada aos leitores permite escutar e aproveitar 

pedagogicamente os sentidos produzidos pela leitura de textos diversificados e 

aprofundar cada vez mais a compreensão da realidade (SILVA, 2003). 

Toda prática deve ser pensada e repensada, superar os erros e valorizar os 

acertos. Pensar a leitura na escola é colocarmo-nos junto aos alunos para saber se 

o que está sendo feito e se os textos fazem sentido para os alunos, Silva afirma que 
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Planejar a prática significa ter uma ideia clara dos objetivos que queremos 
alcançar com ela. Significa ter um conhecimento das condições em que 
vamos atuar, dos instrumentos e dos meios que de que dispomos. Planejar 
a prática significa também saber com quem contamos para executá-las. 
Planejar significa prever os prazos, os diferentes momentos da ação que 
deve estar sempre sendo avaliada.  Podemos planejar a curto prazo, a 
médio prazo e a longo prazo. Às vezes avaliação nos ensina que, se os 
objetivos que tínhamos eram corretos, os meios que escolhemos não eram 
os melhores.  Às vezes, percebemos também, através da prática da 
avaliação, que os prazos que havíamos determinado não correspondiam às 
nossas reais possibilidades (SILVA, 2003, p. 84). 

O professor deve estar constantemente aberto ao novo. Hoje, as informações 

são de fácil acesso a todos através da internet. Diante de qualquer dúvida, digitamos 

a questão e em poucos segundos há muitas opções de respostas. O professor deve 

estar preparado para as situações que surgem no cotidiano da sua sala de aula e 

não esquecer a importância dos livros neste ambiente. Ainda que as informações 

cheguem através de muitas mídias, o livro – ou similar escrito – continua sendo a 

principal fonte para a dinâmica do ensino-aprendizagem na escola: é um parceiro 

imprescindível nas caminhadas em direção ao conhecimento. 

Com atividades programadas em unidades de leitura (ou sequências didáticas 

de leitura), percebemos o quanto é significativa a participação dos alunos nas 

atividades propostas. Apenas a exigência de leitura, solta, sem nenhuma conexão  

entre os textos, pouco ajuda no incremento dos interesses de leitura, pouco soma na 

formação de um leitor maduro. 

Tenho afirmado que as práticas de leitura escolar não nascem no acaso e 
nem do autoritarismo ao nível da tarefa, mas sim de uma programação 
envolvente e devidamente planejada, que incorpore, no seu trajeto de 
execução, as necessidades, as inquietações e os desejos dos alunos-
leitores. Simplesmente “mandar o aluno ler” é bem diferente do que 
envolvê-lo significativa e democraticamente nas situações de leitura, a partir 
de temas culminantes (SILVA, 1986, p. 49). 

Sem significado, as aulas de leitura certamente serão cansativas e pouco 

significativas. Aqui o aluno não vê sentido de o porquê ler. Silva (2003) crê que o 

“desler” seja a prática de leitura frequente nas escolas brasileiras. Isso ocorre 

porque, normalmente, as leituras são enfadonhas e, na maioria das vezes, não 

geram sentidos para os estudantes.  

No que se refere à estruturação curricular de leitura, um duplo movimento de 

aprender a ler e de ler para aprender deve estar presente no projeto pedagógico da 

escola e ser potencializado de forma interdisciplinar e coletiva (SILVA, 2003). 
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Geraldi (2012, p. 92-93) sugere que:  

Leitores, como nos colocamos ante o texto? Longe de querer estabelecer 
uma tipologia de vivências de leituras, gostaria de recuperar de nossa 
experiência concreta de leitores as seguintes possíveis posturas ante o 
texto: a leitura – busca de informações; a leitura – estudo do texto; a leitura 
do texto – pretexto; a leitura- fruição do texto; 

Segundo o autor, na leitura busca de informações, a postura do leitor diante 

do texto é a de extrair uma informação. Duas formas podem orientar, em termos 

metodológicos, esse tipo de leitura: a busca de informações com o roteiro 

previamente elaborado (pelo próprio leitor ou por outro) e a busca de informações 

sem roteiro previamente elaborado. Em ambos os casos, é prefacial a questão do 

“para quê” ter mais informações. A leitura estudo de texto provoca várias formas de 

interlocução entre leitor/texto/autor. Um roteiro, que o autor acredita ser 

suficientemente amplo e ao mesmo tempo útil, no estudo de textos, é especificar: a 

tese defendida no texto, os argumentos apresentados em favor da tese defendida, 

os contra-argumentos levantados em teses contrárias e coerência entre tese e 

argumentos. E cada um desses tópicos pode ser desdobrado em outros. Esse tipo 

de interlocução não é privativo dos textos com configuração dissertativa. Pode-se 

“estudar” narrativas, verificar pontos de vista defendidos por personagens e 

contrapostos por outros, etc. Na leitura do texto pretexto, o “pretexto” envolve uma 

rede muito grande de questões. Pretexto para o aluno (aquele que, sendo o 

aprendiz, deveria dirigir sua aprendizagem); pretextos para o professor. E assim, um 

determinado texto poderia ser pretexto para a produção de outro texto: uma carta de 

jornal, um poema, um acróstico, um teatro, um texto argumentativo, entre tantas 

outras que a imaginação e criatividade permitirem utilizar. A leitura fruição do texto 

valoriza o prazer de ler, recupera a experiência de uma forma de interlocução 

praticamente esquecida nas aulas de língua portuguesa: o ler por ler gratuitamente. 

E o gratuitamente aqui não quer dizer que tal leitura não tenha um resultado. O que 

define esse tipo de interlocução é o “desinteresse” pelo controle do resultado. Assim, 

recuperar na escola ou trazer para dentro dela o que dela se exclui por princípio: o 

prazer. Para tanto, é necessário recuperar, da nossa vivência de leitores, três 

princípios: 

- O caminho do leitor: nossa história de leitores.  
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- O circuito do livro: lemos os livros de que tivemos notícia, dependendo de 

quem foi nosso informante. O professor deve criar esse circuito entre seus alunos, 

deixando-os ler livremente, por indicação de colegas, pela curiosidade, pela capa, 

pelo título, etc. 

- Não há leitura qualitativa no leitor de um livro só: a qualidade 

(profundidade?) do mergulho de um leitor num texto depende – e muito – de seus 

mergulhos anteriores. A quantidade ainda pode gerar a qualidade.  

 

2.4 AMBIENTES DE LEITURA 

 

Surge um questionamento: seria a biblioteca realmente um espaço 

“imprescindível” dentro da escola? Afinal, o trabalho pedagógico acontece, mesmo 

com esse espaço fechado, pois temos alunos que frequentam a escola durante todo 

o ano letivo e não entram uma vez sequer na biblioteca. A leitura, a fruição de leitura 

tem seu espaço dentro da escola? Geraldi (1997, p 168-169) aponta que “A primeira 

pergunta a fazer aqui é para que se lê o que se lê.  

Se considerarmos as práticas normalmente propostas por livros didáticos, 

toda a lição, ou unidade desses livros, iniciam-se por um texto para leitura. Como 

tais leituras podem não corresponder a interesses imediatos daqueles que sobre os 

textos se debruçam, a relação interlocutora a ocorrer deverá legitimar-se fora dela 

própria. Ou seja, mesmo quando a leitura se inspira em concepções mais 

interessantes sobre textos e leituras, as relações interlocutoras a se empreenderem 

em sala de aula não respondem à necessidade do estabelecimento dessas relações. 

Daí a sua legitimidade se estatuir e não se constituir. Os alunos, leitores, portanto 

interlocutores, leem para atender à legitimação social da leitura externamente 

constituída fora do processo em que estão eles, leitores/alunos, engajados. Com 

que legitimidade são eles convocados para essa relação? 

A organização dos ambientes de leitura na EEB Paulo Schieffler surge 

também das queixas dos nossos alunos quanto à falta de acesso aos livros, ao 

material de leitura. 

Uma vez que o direcionamento do trabalho com a leitura sempre se colocou 

sob a responsabilidade do professor de língua portuguesa, devemos repensar 

nossas práticas. Assim, pensar em ambientes alternativos de leitura dentro da 



30 

 

escola nos trouxe a ideia da possibilidade de aproximar alunos e livros, observar se 

somente a organização dos espaços seria suficiente para promover o hábito de 

leitura em nossa escola, se o professor deve fazer parte desse processo, ou se o 

aluno sozinho saberá conduzir sua própria leitura.  

Silva (2003, p. 21) alerta para o fato de que: 

Assumindo ser o ensino um processo diretivo sob a responsabilidade e 
autoridade do professor, temos que a qualidade das unidades de leitura 
depende diretamente do conjunto de decisões tomadas antes, durante e 
depois da implementação delas com o grupo de alunos a serem ensinados 
numa determinada escola, sob determinadas condições e num tempo 
curricular normatizado pela rede de ensino a qual essa escola pertence. 
Vemos, portanto, que o professor é um elemento chave na formação e no 
crescimento dos leitores ao longo da escolaridade. 

O trabalho do professor como mediador do processo de leitura se dá ao longo 

de todo o processo de ensino e aprendizagem.  A respeito da importância e da 

relevância de questionamentos, Silva (2001, p. 64) indaga:       

É exatamente a relação entre trabalho pedagógico e destino do alunado que 
coloca o professor diante de várias questões de cunho filosófico político: 
Ensinar para quê? Que tipo de homem estou pretendo formar através de 
minhas aulas? Para que tipo de sociedade eu quero educar os meus 
alunos? Para onde estou conduzindo as crianças? Qual o destino que eu, 
através dos meus ensinamentos, desejo para as novas gerações? Tais 
questões revelam, de forma mais contundente, a impossibilidade de 

neutralidade no âmbito do magistério. 

O esforço para o trabalho coletivo a fim de alcançar um objetivo comum é de 

suma importância para o êxito das atividades escolares. Pensando assim, Silva 

reflete que:  

Ainda que a grande maioria dos discursos que tratam da promoção da 
leitura fale reiteradamente sobre a necessidade de interdisciplinaridade, 
trabalho em equipe, união de esforços, projeto coletivo, solidariedade etc., a 
verdade que ainda, neste país, não aprendemos a “trabalhar juntos” para o 
aprimoramento da educação dos indivíduos. Continuamos a reproduzir 
tarefas compartimentadas, dividindo funções, sem integração nenhuma e 
puxando a sardinha cada qual para seu lado (SILVA, 2003, p. 75). 

Segundo Geraldi (1997, p. 166-167),  

O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, e nele se realiza a 
cada leitura, num processo dialógico cuja a trama toma as pontas do fio do 
bordado tecido para tecer sempre o mesmo e o outro bordado, pois as 
mãos que agora tecem trazem e traçam outra história. Não são mãos 
amarradas – se o fossem, a leitura seria reconhecimento de sentidos e não 
produção de sentidos; não são mãos livres que produzem o seu bordado 
que se sobrepõe ao bordado que se lê, ocultando-o, apagando-o, 
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substituindo-o. São mãos carregadas de fios que no que se diz pelas 
estratégias de dizer se oferece para a tecedura do mesmo e outro bordado. 
É o encontro destes fios que produz a cadeia de leituras construindo o 
sentido de um texto. E como cadeia, os elos são aqueles fornecidos pelos 
fios das estratégias escolhidas pela experiência de produção do outro (o 
autor) com que o leitor se encontra na relação interlocutiva da leitura. A 
produção deste leitor é marcada pela experiência do outro, autor, tal como 
este na produção do texto que se oferece à leitura, se marcou pelos leitores 
que, sempre, qualquer texto demanda. Se assim não fosse, não seria 
interlocução, encontro, mas passagem de palavras em paralelas, sem 
escuta, sem contrapalavras: reconhecimento ou desconhecimento, sem 
compreensão. 

Será que os textos e livros disponibilizados nos ambientes alternativos 

realmente chamarão a atenção dos alunos para a leitura? Sobre isso, Silva registra 

que: 

Diante da verdadeira avalanche de produtos escritos na vida do homem é 
que fica mais clara a diferença entre ler muito e ler bem.  O caminho 
pedagógico a ser construído pela junção das bibliotecas escolares com a 
biblioteca pública deve ocorrer no ângulo do ler bem, ou seja, levar as 
crianças e os jovens a lerem ordenadamente, seriamente, construtivamente 
a partir do domínio ou de incorporação de competências pelas práticas da 
leitura e, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento de atividades seletivas 
diante de tudo daquilo que existe no mundo da escrita (SILVA, 2003, p. 95, 
grifos nossos). 

Referente à importância do professor junto aos ambientes de leitura, Silva 

(1986, p. 20) assegura que: 

[...] em termos de relação pedagógica no contexto da escola, nada – texto, 
audiovisual, técnica ou tecnologia – substitui a palavra do professor, sua 
presença, seu exemplo, seu conhecimento e seu testemunho nos 
momentos das práticas educativas. Quero dizer com isto que o professor, 
enquanto mediador no processo de conhecimento e enquanto interlocutor 
que nomeia, conta, aponta coisas, organiza ideias, faz um grupo avançar, 
etc., constitui-se, ele próprio, no principal “livro” a ser lido e estudado pelos 
alunos. 

  É imprescindível esquecermos as cobranças, deixarmos de nos preocupar 

com quantidades e relatórios, focarmos nos resultados concretos de nossas ações, 

ouvirmos nossos alunos, suas preferências, direcionarmos e mediarmos o trabalho 

para a construção da leitura de fruição! 

 Geraldi (2012, p. 63) faz a seguinte consideração: “Repito aqui o que já 

disse: é preferível que um ou outro aluno nos logre, dizendo que leu um livro que 

não leu, a estabelecer critérios rígidos de avaliação de leitura. É também preciso 

confiar no aluno, e isso representa uma postura com relação à educação”. 
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3 METODOLOGIA  

 

A escolha pela análise qualitativa se deve ao fato de o material escolhido para 

a análise dos dados ser proveniente de um corpus constituído por 60 redações de 

duas turmas de 8º ano, do período matutino, da EEB Paulo Schieffler, Caçador, SC. 

O material apresenta pontos de vista dos alunos e, ao mesmo tempo, está 

relacionado às vivências dos mesmos no que se refere ao uso dos ambientes de 

leitura na escola.  

As redações foram produzidas pelos alunos durante o período de uma aula de 

45 minutos. A professora solicitou aos alunos das duas turmas de 8º ano, do período 

matutino, que escrevessem sobre os pontos positivos, negativos e sugestões quanto 

aos ambientes alternativos de leitura implantados na escola, além da biblioteca 

escolar. 

As redações passaram por uma “análise de conteúdo, que, para Bardin (2016, 

p. 125). Assim se desdobra: 

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico 
ou a experimentação, organizam-se em torno de três polos cronológicos: a 
pré-análise; a exploração do material; o tratamento de resultado, a 
inferência e a interpretação. Geralmente, esta primeira fase possui três 
missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 
formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração dos indicadores 
que fundamentem a interpretação final. 

Os documentos submetidos à análise foram as 60 redações escritas pelos 

alunos de 8º ano do período matutino. Reforçando o procedimento já descrito e para 

efeito de maior clareza sobre o caminho metodológico seguido, os alunos foram 

convidados a participar e escrever um texto8 relatando os pontos positivos, negativos 

e as sugestões com relação aos ambientes alternativos de leitura. Esses ambientes, 

cabe dizer, foram organizados no início do ano letivo de 2016. Os ambientes 

também fazem parte do plano de trabalho da atual gestão da escola. É mais do que 

provável que os ambientes de leitura sejam mantidos e incrementados ao longo dos 

quatro anos da atual administração. No momento (2016-2017), os ambientes 

funcionam a pleno vapor. 

                                            

8 Título da redação: “Pontos positivos, pontos negativos e sugestões para os ambientes alternativos de 

leitura”. Os textos foram escritos durante uma aula de História no dia 17 nov. 2016. 
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A leitura das redações, no primeiro momento, aproxima a pesquisa dos fatos 

apontados pelos alunos. Seguindo os parâmetros por Bardin (2016), lemos e 

categorizamos as ideias, subdividindo-as tópicos que apontam diversos fatores 

relacionados à realidade pesquisada através da ótica estudantil. Para Bardin (2016, 

p. 131), “o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos previstos 

ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas”.  

Conforme já explicado, este trabalho não pretende abarcar todos os desafios 

e problemas de leitura na EEB Paulo Schieffler, mas apontar sugestões para 

melhorar as práticas de leitura, pelo viés, pelo olhar dos alunos. A ideia é estimular a 

leitura e planejar o desenvolvimento das competências que se pretende atingir, 

programando as atividades, separando o material, buscando parcerias dentro e fora 

do espaço escolar para que a execução do projeto não venha a sofrer o risco de 

paralização no percurso e, nesse sentido, possa melhorar com o passar do tempo.  
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4 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DE LEITURA9 

 

Figura 1 - Fachada da EEB Prof. Paulo Schieffler 

 

 

A EEB Paulo Schieffler se situa num prédio com três pisos: térreo, primeiro e 

segundo andares. O prédio possui corredores largos e muito espaço para circulação 

interna e externa. Possui ampla área coberta ao lado de um grande pátio aberto. 

Dispõe de dois laboratórios (ciências e informática) e de um espaçoso auditório. 

Possui uma biblioteca que ocupa um espaço físico de 272 m², com um acervo 

aproximado de 450 livros. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico da escola, ano de 2016, o prédio onde 

funciona a Escola de Educação Básica Paulo Schieffler é de alvenaria, em estado de 

conservação regular, abrangendo uma área construída de 3.382m², totalmente   

cercada por muros, oferecendo segurança aos usuários. O estabelecimento dispõe 

das seguintes dependências:  

                                            
9
 O uso de todas as fotos utilizadas nesta dissertação foram autorizadas pela direção da escola. 
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- 20 salas em tamanho padrão de 48 m², distribuídas em três andares, com 35 

carteiras e cadeiras, 1 armário e 1 quadro branco;  

- 1  laboratório de Química;  

- 1  laboratório de Informática;  

- 1  laboratório de Física;  

- Sanitários em todos os andares e com dependências específicas para 

deficientes;  

- 1 ginásio de esportes para prática de Educação Física;  

- 1 quadra descoberta para prática de Educação Física;  

- 1 sala de professores;  

-1 sala informatizada para secretaria com arquivos, 4 escrivaninhas, 

microcomputador Pentium, impressora laser HP;  

- 1 sala para funcionamento da biblioteca;  

- 1 sala para a Direção;  

- 1 cozinha com dependências para armazenamento de alimentos;  

- 1 refeitório;  

- 3 depósitos;  

- 1 auditório de 120 lugares para atividades culturais, exposições e palestras;  

- “rampas de acesso”. 
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Figura 2 - Projeto arquitetônico EEB Paulo Schieffler 

 

Legenda: 1 - primeiro ambiente de leitura. 

               2 - segundo ambiente de leitura. 

               3 - terceiro ambiente de leitura. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico de 2016. 

 

1 

2 

3 
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A EEB Paulo Schieffler foi criada no ano de 1934, atualmente (2017) 

trabalham na escola, aproximadamente 70 professores. A escola atende no Ensino 

Fundamental I: 236 alunos, Ensino Fundamental II: 547 alunos, Ensino Médio: 437 

alunos, e Magistério: 79 alunos.   

O primeiro ambiente de leitura (1) foi organizado no primeiro andar, ao lado 

da escada, onde todos os estudantes têm acesso, pois é passagem obrigatória aos 

que circulam na escola. O espaço foi organizado no mês de fevereiro de 2016, 

sendo ideia inicial de Cristiane Menegotto, professora de Língua Portuguesa e 

Inglesa do Ensino Fundamental e Médio e da direção da escola. Para a 

concretização dessa etapa, obtiveram a ajuda e o apoio de outros professores, 

alunos e colaboradores. Nesse ambiente, existem sofás, construídos com paletes, 

colchões e almofadas, o que proporciona conforto àqueles que ali pretendem ler.  

Possui três lugares destinados à exposição de materiais para a leitura, 

construídos com caixotes, divididos em: gibis, revistas e jornais, livros infantis e 

literatura brasileira. Há uma grande rotatividade desses suportes. Ainda, há uma 

estante feita com paletes, onde são colocados livros para empréstimo aos 

estudantes. O ambiente funciona nos três períodos de funcionamento da escola.  

Nesse espaço interno, ao lado da escada de acesso, os alunos possuem 

contato direto com os livros e não há auxílio de um professor ou orientador de 

leitura. Os materiais são organizados de modo que os alunos realizem a leitura no 

próprio local ou levem os livros para casa, se assim o preferirem. 
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Figura 3 - Ambiente de leitura número 1 

 
 

Os estudantes têm acesso a esse espaço no início e término do horário das 

aulas; podem fazer a leitura no local ou levar o material de leitura para ser lido em 

casa e devolvido no prazo máximo de sete dias. 
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Figura 4 - Organização do ambiente de leitura número 1 

 

 

O segundo espaço é o da Geladeira Literária (2). Esta fica no pátio, área 

coberta, onde todos os estudantes circulam durante os três períodos em que a 

escola funciona. Têm acesso a esse local: pais, professores, estudantes, 

colaboradores e toda a comunidade escolar. A Geladeira Literária resulta de uma 

parceria com a Academia Caçadorense de Letras e Artes - ACLA. Com o auxílio do 

senhor Silmar Bohrer, Presidente da ACLA, a geladeira foi pintada e organizada 

para colocação de vários livros de diferentes gêneros literários. Tal espaço foi 

organizado no mês de maio de 2016. Para tanto, as professoras de Língua 

Portuguesa Cristiane Menegotto e Raquel Ely Legal tiveram a ajuda da direção, 

outros professores, alguns alunos e colaboradores que doaram materiais e tempo 

para a implantação do ambiente na área aberta da instituição. Esse espaço também 

funciona nos três turnos da escola. Os materiais de leitura são diversos, havendo 

uma grande rotatividade de empréstimos, pois os alunos podem doar os livros e 

também podem levar para casa aqueles do seu interesse. 
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A ideia é que aconteça sempre a troca e o fácil acesso aos materiais de 

leitura. Nesse espaço, não há orientador de leitura, e os próprios alunos são os 

responsáveis pelo empréstimo e devolução dos livros no local. Assim como os 

outros espaços, a ideia surgiu pela dificuldade de a comunidade escolar ter acesso 

aos livros da bilbioteca, que está fechada, pois não existe profissional concursado 

para atender e orientar os trabalhos.  

 
 

Figura 5 - Ambiente de leitura número 2 
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Figura 6 - Ambiente de leitura número 2

 

 

 
Segue um depoimento de Silmar Bohrer, Presidente da ACLA, sobre os 

ambientes de leitura e a Geladeira Literária na EEB Paulo Schieffler. 

Já escrevera o professor Harold Bloom que não existe um modo de ler bem, 
mas existe uma razão precípua por que ler. E essa razão está assentada 
nos ensinamentos do professor Ezequiel Theodoro da Silva. Pondera ele: 
lê-se para conhecer. Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a 
sensibilidade estética. Lê-se para fantasiar e imaginar. Lê-se para resolver 
problemas. E lê-se para criticar e, assim, desenvolver posicionamentos 
diante dos fatos e das ideias que circulam através dos textos. 

Essas premissas parecem ter vindo ao encontro dos postulados da 
Academia Caçadorense de Letras e Artes – ACLA, pois, logo que foi criada, 
iniciou suas atividades voltadas para o desenvolvimento cultural da nossa 
região. De pronto, surgiram as Geladeiras Literárias, uma forma de 
democratizar os livros e a leitura. O projeto vingou. Cresceu. Expandiu. Isso 
se deu de tal forma que hoje é o mais popular dos nossos afãs diários.  
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Estamos constantemente abastecendo as já existentes em locais de grande 
fluxo de pessoas, bem como instalando mais delas nalgum espaço da 
cidade. 

A repercussão das Geladeiras Literárias ultrapassou os umbrais da própria 
ACLA, sendo referenciada no projeto AMBIENTE DE LEITURA, trabalho de 
Mestrado da professora Raquel Ely Legal, vindo a se somar ao objetivo da 
Direção e Professores do Colégio Paulo Schiefller, onde a professora 
trabalha - propósito e atividade instigante de aproximar os alunos dos livros. 
O mais salutar neste trabalho é que o estudo parte do teórico para a prática 
já implantada na escola, onde os alunos têm vivência e envolvimento 
constante com os livros. Recordemos Burton: ler é um recurso para se 
aprender a viver melhor dentro e fora da escola. 

Daí nossas arras ao trabalho da professora, em que inferimos o fato de a 
mestranda trazer da sua equipe escolar uma prática já implantada de 
incentivo à cultura. Na sua escola, a leitura é considerada o alicerce para a 
construção da cidadania, e ali vemos que é através da leitura que o homem 
adquire conhecimentos, autonomia, senso crítico, capacidade para 
desempenhar seu papel cultural, tornar-se cidadão atuante e criativo. 
Entende a mestranda que a leitura é muito mais do que a codificação de 
símbolos e sinais, sendo um processo de adentrar o texto, o mundo dos 
sentimentos, ideias e valores que servirão de base à formação do cidadão. 

Ao incentivar a leitura, pretendemos despertar a sociedade para a urgência 
em formar leitores competentes e expandir as práticas leitoras para além do 
espaço escolar. Esse é o trabalho que a mestranda vem realizando com 
sucesso junto à sua equipe de trabalho e que deve muito bem contar pontos 
na sua dissertação de Mestrado.

10
  SILMAR BOHRER, Presidente da ACLA. 

 

O terceiro espaço de leitura (3) está também situado no pátio da escola, área 

coberta. Esse foi construído com carretéis gigantes, caixotes de madeira, pneus e 

paletes. Foi organizado com a ajuda de estudantes, professores, direção e 

colaboradores, compondo-se de: cinco mesas, trinta bancos, estantes, varal literário, 

mural e diversos materiais de leitura, incluindo um espaço infantil. Nesse, 

igualmente, há a rotatividade de material de leitura. Não há professor ou orientador. 

Todos os espaços podem ser utilizados pelos alunos, professores e comunidade 

escolar que tenham interesse nos materiais de leitura disponibilizados para todos, 

ficando apenas o compromisso de devolver no local ou trocar por outro livro que 

sintam vontade em disponibilizar a outras pessoas interessadas. Esse espaço 

também foi organizado no mês de maio de 2016. É importante informar que todos os 

espaços estão em pleno funcionamento no ano de 2017.  

Uma ideia nunca nasce sozinha, nasce e cresce do desejo de um pequeno 

grupo que gostaria que os hábitos de leitura da nossa escola fossem diferentes. 

                                            
10

 Depoimento não publicado, elaborado a nosso pedido em maio 2017. 



43 

 

Talvez tornando o acesso aos livros mais próximo dos nossos alunos, consigamos 

chamar a atenção para essa realidade e envolver outros professores que também 

queiram utilizar-se dos espaços para melhorar as rotinas pedagógicas e as práticas 

de leitura no âmbito da nossa escola. O compromisso com tais ambientes é de toda 

a comunidade escolar. Notamos, nos primeiros meses de sua implantação, que eles 

chamaram muito a atenção. Agora é aguardar os próximos meses, anos, por mais 

ideias e colaborações quanto ao uso mais eficiente possível dos textos no âmbito da 

escola, em todos os seus níveis de ensino.  

 
Figura 7 - Ambiente de leitura número 3 
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Figura 8 - Ambiente de leitura número 3 

 

 

Figura 9 - Ambiente de leitura número 3 
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Nesse terceiro espaço ficam disponíveis: revistas, jornais, histórias em 

quadrinhos, literatura brasileira e outros gêneros que os estudantes trazem como 

doação para a escola. Todos os materiais disponibilizados para os estudantes nos 

espaços de leitura são doações, pois não podemos utilizar os livros da biblioteca 

nesses ambientes alternativos. Isso se deve ao fato de que esses materiais são 

partes do patrimônio da escola como “material permanente” e haveria a necessidade 

de impor um controle aos empréstimos. 

Os três ambientes de Leitura são abertos para o público: estudantes, 

professores, pais e toda a comunidade escolar que tenha interesse na leitura. Todos 

podem retirar os livros, permanecer com eles o tempo desejado ou seguir a 

sugestão de sete dias para a leitura e em seguida devolver no mesmo lugar.   

 
Figura 10 - Vista dos dois ambientes de leitura. números 2, 3 
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Figura 11 - Vista dos dois ambientes de leitura números 2, 3

 

 

Figura 12 - Vista dos dois ambientes de leitura números 2, 3 
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Os três espaços de leitura são amplos, arejados e organizados diariamente 

pelas serventes e direção da escola. Há uma rotatividade muito grande de material 

de leitura, pois, ao mesmo tempo em que alguns livros são levados dos espaços, 

outros são trazidos. Semanalmente, há conversas da direção com os estudantes nas 

salas de aula, conscientizando-os sobre os objetivos do uso dos espaços, porquanto 

pretendemos que os estudantes ajudem a cuidar, organizar, manter os espaços em 

ordem e com um acervo adequado de leitura.  

O estudante é livre para escolher o tipo de literatura que deseja ler e o tempo 

que acredita ser necessário à leitura, cuidando para não ultrapassar o prazo máximo 

de sete dias. Afinal, haja vista a escola possuir aproximadamente 1200 alunos 

matriculados, nos três períodos, é muito importante que os espaços possuam 

materiais de leitura de vários gêneros textuais para atender o maior número possível 

de interessados, havendo a rotatividade de livros e indicações de leituras de que 

gostaram aos demais amigos e colegas de classe ou da escola.  

No início do projeto, foram disponibilizados entre os três espaços de leitura 

aproximadamente 400 livros. No ano de 2017, os espaços iniciaram os trabalhos 

com aproximadamente 300 livros: literatura infantil, infanto-juvenil, literatura 

brasileira, gibis, revistas, jornais entre outros materiais doados pela comunidade 

escolar e de pais. 
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Tabela 1 - Títulos dos materiais de leitura 

Tabela 1 - Títulos dos materiais de leitura disponibilizados nos três ambientes 

de leitura na escola (não exaustivos) 

OBRA AUTOR EDITORA 

A formiga e a cigarra. 

A galinha dos ovos de ouro. 

A lebre e a raposa. 

A lebre e a tartaruga. 

A lebre e as rãs. 

A pantera e a raposa. 

A pomba e a formiga. 

A raposa e as uvas. 

Cachinhos de ouro. 

Camundongo da cidade e do campo. 

Gato de botas. 

João e Maria. 

João e o pé de feijão. 

O galo e a raposa. 

O leão e o rato. 

O lobo disfarçado. 

O pastor brincalhão. 

Patinho feio. 

Pequeno polegar. 

Soldadinho de chumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleção: 

As Melhores Fábulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edições Sabida 

A Botija Clotilde Tavares Editora 34 

A chave da vida feliz Masaharu Taniguchi Seicho-No-Ie 

A culpa é das estrelas John Green Intrínseca 

A estrela de Indigo Hilary Mckay Melhoramentos 

A filha da vendedora de crisântemos Stella Maris Rezende Paulus 

A Ilha. Flávio Carneiro JPA 

A limpeza de Teresa. Sylvia Orthof Editora Ática 

A menina que fez a América Ilka Brunhilde Laurito FTD 

A viagem de pingo. Monse Fransoy Edições SM 

Ah, se eu soubesse – o que as pessoas 

bem sucedidas gostariam de ter sabido – 

Richard Edler . Negócio Editora 
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25 anos atrás. 

Atrás do paraíso. Ivan Jaf José Olympio 

Bichos da África. Lendas e fábulas. Rogério Andrade 

Barbosa 

Melhoramentos 

Brás, Bexiga e barra Funda – Laranja da 

China 

Antônio de Alcântara 

Machado 

Martin Claret 

Caleidoscópio Tradução Danielle 

Steel 

Record 

Cidades de papel John Green Intrínseca 

Cinquenta metros para esquecer Hugo Almeida Nova Fronteira 

Dom Casmurro. Machado de Assis Ática 

Era no tempo do rei. Luiz Antonio Aguiar Editora Ática 

Garnisé Gabola, acabou gabiru. Werner Zotz Editora Letras 

Brasileiras 

Gibis: Turma da Mônica, Cascão, 

Cebolinha, Chico Bento... 

Mauricio de Sousa Editora Globo 

Jornal DC.  Zero Hora Editora 

Jornalística S/A. 

Literatura comentada Lygia Fagundes Telles Abril 

Menina de três. Luiza Meyer Editora Letras 

Brasileiras 

Menino Poti. Ana Maria Machado e 

Claudius 

Salamandra 

Milagres da natureza. Era uma vez um 

girino. 

Judith Anderson e Mike 

Gordon 

Editora Scipione 

Morangos mofados Caio Fernando Abreu Brasiliense 

Moreninha. Joaquim Manoel de 

Macedo 

Todolivro 

Muito mais que histórias. Rose Uy Bom Jesus Editora 

No Urubuquaquá, no Pinhém João Guimarães Rosa Nova Fronteira 

O carrasco que era santo Josué Montello Codice 

O céu e a terra. Roteiro de Núria Fonte. Edições SM 

O Conde de monte Cristo. Alexandre Dunas 

(Adaptação José 

Angeli) 

Editora Scipinoe 



50 

 

O Cortiço Aluísio de Azevedo Escala Educacional 

O gosto do apfelstrudel Gustavo Bernardo Escrita Fina 

O homem invisível H.J.Wells Objetiva 

O hóspede de Barnabé. Robson Rocha Editora Fapi Ltda 

O mistério do 5 estrelas Marcos Rey Global 

Pe-legrino e Pe-trônio. Ziraldo Melhoramentos 

Presentes. Cristina Porto Tenê de Casa 

Branca. FTD 

Se...Será, Serafina? Cristina Porto Ática 

Senhora José de Alencar Escala 

Tatu-balão. Sônia Barros Aletria 

Tosco. Gilberto Mattje Editora Alvorada 

Tristão e Isolda Adaptação de Helena 

Gomes 

Os Meus Clássicos 

Vidas Secas. Graciliano Ramos Editora Record 

Vira lata. Stephen Michael King Brinque-book 

Fonte: A autora
11
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 A própria autora fez um recorte dos títulos disponíveis nos ambientes de leitura no dia 01 de ago. 
de 2017. 
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5 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

Seguindo os parâmetros estabelecidos por Bardin (2016) para a efetivação da 

análise de conteúdo, o corpus com 60 (sessenta) redações produzidas pelos 

estudantes do 8º ano foram lidas, relidas e gramaticalmente retocadas no intuito de 

fazer resultar, pela aproximação de referenciais, as categorias da análise. Dessa 

forma, passamos a apresentar: a definição das categorias e os enunciados que as 

elas podem ser subsumidas. É importante destacar que, para efeito de 

brevidade, listamos de 5 (cinco) a 8 (oito) enunciados oriundos das redações dos 

estudantes para compor a categoria, lembrando que esse número poderia ser mais 

extenso em várias delas. Cabe lembrar que o universo de redações (na íntegra) foi 

alocado no Anexo 1, podendo ser consultado, a qualquer momento, em caso de 

interesse ou de confirmação. Ou, ainda, ser novamente analisado por outros 

pesquisadores porventura interessados em aspectos pertinentes ao leitor e à leitura 

em ambientes alternativos dentro do contexto escolar.  

Finalmente e não menos importante, transcrevemos 5 (cinco) redações na 

íntegra nesta parte com o nome de “Singularidade”. De certa maneira, essas 

redações, pela sua logicidade e incisividade, conjugam em si os sentimentos das 

turmas do 8º ano em relação aos ambientes alternativos de leitura inaugurados na 

escola, ao lado da biblioteca escolar – esta, conforme afirmado em vários pontos 

desta dissertação, com funcionamento apenas parcial e sem um profissional 

responsável pela sua organização e dinamização. 

Os fatos relatados nas redações foram divididos em categorias de acordo 

com as ideias extraídas dos textos. Inicialmente, precisamos ler várias vezes os 

textos para chegar a uma classificação. E mesmo fazendo uma prévia disposição de 

categorias, necessitamos subdividir algumas e reclassificar outras – tarefa essa que 

exigiu muito esforço de leitura, atenção aos pormenores sugeridos pelos alunos. 

 

5.1 IMPORTÂNCIA DA LEITURA 

 

Foi uma ótima ideia fazer estes espaços (R2).
12
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 R2: significa redação número 2. 
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A escola Paulo Schieffler desenvolve um método, que eu digo, deveria ter 
em todas as escolas, que são os Espaços de Leitura (R5). 

São poucas escolas que fornecem para os alunos Espaços de Leitura onde 
podem estar diariamente em contato com os livros (R10). 

Esses espaços são muito interessantes, bonitos e criativos e é uma forma 
de as pessoas lerem mais (R26). 

A leitura é muito importante para a nossa vida, ela nos ajuda na 
concentração, nos ajuda nas tarefas e nos ajuda a interpretar (R1). 

Imagina se nunca ler um livro, interpretar mal e quando estiver velho e 
pedirem para ler. Olhe o mico (R1). 

Ler um livro é muito importante. Para muitos é só um papel cheio de letras, 
para mim é algo que passa conhecimento e inspirações, se todo mundo ler 
um livro fará do mundo um lugar melhor (R5). 

Eu adoro ler, mas, às vezes, ficava triste por não ter lido, a leitura é 
fundamental para nós porque sem ela não podemos entender o que está 
escrito num vestibular ou em uma prova para emprego (R7). 

Lendo livros as pessoas ficam mais inteligentes e seu vocabulário aumenta, 
porque nos livros normalmente contém um vocabulário bem diferente do 
normal que falamos no nosso cotidiano (R13). 

Agora melhoraram muitas coisas, tem dois Espaços de Leitura. Eu utilizo 
muito esses espaços porque leitura ajuda no vocabulário, ensina a escrever 
várias palavras. Sempre que posso contribuo para doações com livros que li 
muitas vezes (R16). 

Esses espaços para a leitura são ótimos para o desenvolvimento de todos 
nós, porque faz tempo que nós não vamos à biblioteca (R18). 

Agora tem dois Espaços de Leitura que eu gostei muito porque eles estão 
pensando em nós, em nossos filhos, na vida escolar das pessoas, e é muito 
bom além da biblioteca nós termos mais dois Espaços de leitura. Uma vez 
nós esperávamos uma semana para ir à biblioteca para ler livros (R19). 

A leitura na nossa escola é o principal motivo para os alunos terem 
interesse e se dedicar não só na aula e também na leitura (R22). 

Você já leu um livro hoje? Então leia, a leitura engrandece a alma”. 
Pensando nisso a escola Paulo Schieffler desenvolveu três Espaços de 
Leitura, muito bem cuidados. Quando você estiver no recreio sem nada para 
fazer, aproveite e leia um bom livro (R23). 

Os cantinhos da leitura são bons para desenvolver a nossa mente, ajuda 
também na hora de estudar para as provas. Eu não gosto muito de ler, mas 
eu achei muito legal os cantinhos de leitura (R25). 

São muito importante os Espaços de Leitura dentro da escola, pois abrem a 
mente dos alunos. Na minha, escola há três Espaços de Leitura, onde os 
alunos se reúnem para ler (R35). 

A escola tem Espaços de leitura que ajudam na aprendizagem (R48). 

Eu acho essencial ter esses espaços para os alunos lerem e ficarem cada 
vez mais inteligentes. Isso ajuda na sala de aula e no aprendizado do aluno 
(R52). 

Quem quiser ler um livro sempre vai ter ali; às vezes, as pessoas não têm 
condições de comprar um livro e ali vai ter (R46). 

Eu já li alguns livros, não muitos, talvez por preguiça, mas quando leio 
algum livro, é bom (R6). 
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Os alunos são conscientes de que a leitura pode ajudar na concentração, 

tarefas, interpretação, conhecimento, inspirações, futuro emprego e vestibular, 

desenvolvimento da inteligência, vocabulário, aprendizado, enfim tornar o mundo um 

lugar melhor. São conscientes que a condição econômica pode permitir ou impedir a 

compra de livros, facilitando ou dificultando o ato de ler. 

 

5.2 GÊNEROS APRECIADOS 

 

Sugiro que a escola nos deixe mostrar outras formas de ler, sem ser tão 
exaustivo, deixar-nos colocar as mais variadas categorias, como: ‘fanfics’ ou 
séries. Garanto que vai chamar mais a atenção dos alunos (R20). 

 

Gosto de livros de ação, aventuras e, às vezes, até um romance, essas são 
as categorias de que eu gosto. A partir de hoje, lerei mais livros, verei novas 
aventuras”. (R6) 

Eu gosto de ler sobre ação e aventura, tem algumas pessoas que já gostam 
de romantismo, outras terror (R22). 

No pátio, lá é muito legal, pena que os livros são mais para crianças, 
poucas coisas para os adolescentes e jovens. Talvez seja por isso que 
quase ninguém lê os livros (R6). 

Nunca tive dificuldade com a leitura e nem para escrever, gosto de ler 
bastante: gibis, mangás, etc. Queria muito um dia escrever meu próprio 
livro, contando minhas histórias de infância, mas isso é apenas um sonho, 
quem sabe um dia eu posso escrever, né? (R30). 

Gosto de ler gibis (R32).  

Acho que deveria ter mais incentivo e que teria de haver uns livros mais 
conhecidos, que talvez pudessem ser comprados com alguma economia da 
escola, livros de aventura, romance e outros que pudessem dar mais 
“vontade” em outros jovens e adolescentes, que são a maioria (R44). 

Os lugares estão recebendo muitos livros diferentes a cada dia para as 
pessoas lerem, não somente os mesmo livros (R54). 
 

Como os ambientes funcionam com livros doados pela comunidade escolar, a 

rotatividade de materiais é muito grande, então em alguns momentos os alunos 

acham livros interessantes, em outros eles reclamam pela falta de material de que 

gostam de ler. Sabemos que o fato de o próprio aluno emprestar e ter que devolver 

os materiais de leitura no local propicia o não retorno de muitos livros, gibis, revistas, 

ficando difícil continuamente abastecer os espaços com os materiais de interesse 

dos alunos para a leitura. 
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5.3 PERCEPÇÃO SOBRE A BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Em todas as matérias devemos frequentar a biblioteca porque temos 
carteirinha (R2). 

Nós não fomos muito à biblioteca, mas os livros vieram até nós. A biblioteca 
está muito bem cuidada, mas é uma pena que não tem ninguém para 
receber os alunos (R3). 

A biblioteca é utilizada muito pouco, ela deveria ser mais frequentada e 
esse ano não tivemos a oportunidade de ir nenhuma vez para lá. Tomara 
que no próximo ano tenha um professor administrando lá, seria melhor, 
assim todos leriam um livro (R5). 

Hoje eu percebi que na biblioteca tem um cheiro ruim, mas vi organização 
(R7). 

A biblioteca também é bem legal, o espaço é maior (R8). 

A biblioteca possui livros com diferentes gêneros e histórias, contos muito 
diferentes. Lá podemos encontrar o nosso gosto pela leitura (R10). 

E tem a biblioteca que sempre está fechada e nós poucas vezes tivemos a 
oportunidade de ir até lá. Os alunos dizem entender que a leitura é 
essencial para o seu desenvolvimento como pessoa e como estudante 
(R11). 

Nesse ano não fomos nenhuma vez à biblioteca e acho que os professores 
deveriam nos levar mais frequentemente até lá. Se eles não nos levam, eles 
não estarão incentivando a leitura e isso é ruim (R13). 

Já a biblioteca continua sendo aquele ambiente para você emprestar livros, 
um lugar organizado. Não sei se esse ano cheguei a ir na biblioteca. Eu 
acho que os professores deveriam incentivar mais os alunos a irem na 
biblioteca (R14). 

A biblioteca é muito boa para a leitura. Só que está muito abandonada esse 
ano, o cheiro não está muito bom. Os professores não estão mais levando 
os alunos lá (R15). 

Quando eu estava no sexto ano, utilizava muito a biblioteca, sempre iá na 
hora do recreio, lia muitos livros interessantes, muito diversificados (R16). 

A biblioteca nunca está aberta (desde que a bibliotecária saiu) quando 
queremos entrar, ela está fechada. Ano passado, eu e minhas amigas 
adorávamos passar o recreio lá, olhávamos os livros e nos divertíamos com 
as histórias, já esse ano... (R17). 

Este ano não fomos à biblioteca porque não há uma pessoa para cuidar do 
lugar (R28). 

Mas uma coisa não é justa: as pessoas têm que pagar pelo o que usam e 
todos fomos praticamente obrigados a pagar pela tal da “carteirinha da 
biblioteca” e até hoje não chegamos a usar nenhuma vez (R34). 

Deveriam colocar alguém na biblioteca. Do que adianta ter a biblioteca e 
não funcionar, não ter alguém para administrar? (R40). 

A biblioteca está fechada, sendo que nós alunos pagamos à escola a 
carteirinha da biblioteca, achando que seria utilizada para o nosso convívio 
escolar e aprendizado, mas infelizmente os livros não estão sendo utilizados 
(R53). 



55 

 

Todos os espaços estão bem organizados, limpos e bonitos. Porém a 
biblioteca está um pouco abandonada porque ninguém está lá para cuidar e 
organizar todos aqueles livros (R29). 

Uma boa ideia, porém a biblioteca deveria ficar aberta (R49). 

 

Os alunos percebem que a biblioteca escolar praticamente não está sendo 

utilizada. Quando lembramos que é uma biblioteca escolar, eles lamentam o fato de 

ter o espaço com tantos livros mas inacessíveis; assim, ficaram apenas com as 

lembranças de quando havia uma professora readaptada responsável pela biblioteca 

e que eles podiam frequentar o espaço e emprestar os livros.  

 

5.4 AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES 

 

É bom que tem livros para todas as idades, gêneros e o lugar é muito 
confortável (R8). 

Tem ótimos Espaços de Leitura com lugares confortáveis para sentar e ler e 
frases inspiradoras como: “Ler engrandece a alma”. Todos esses espaços 
possuem diversos livros de diversos gêneros, idades e gostos (R3). 

O Espaço de Leitura, no pátio da escola, eu acho que é o melhor, pois é 
bastante grande, é ao ar livre e é o mais confortável para ler também (R15). 

 

A percepção dos alunos quanto à existência dos ambientes revela que eles 

aprovam e consideram positiva a iniciativa de a escola possuir esses espaços,  que 

lhes permitem um fácil acesso aos livros; elogiam o conforto, a criatividade, a 

liberdade de escolha e o incentivo à leitura. A organização dos ambientes chamou 

também a atenção daqueles alunos que não gostam de ler - estes aprovaram a 

iniciativa e relataram que também tiveram a curiosidade de conhecer e manusear os 

livros.  

 

5.5 UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

 

Notei que debaixo da escada é um canto bem confortável e bom para se ler, 
mas uma coisa de que eu não gostei é que tem poucos livros (R7). 

Nesses espaços, faltam livros adequados para à idade dos alunos (R59). 

Infelizmente, os livros não são interessantes, não nos instigam a ler, não 
precisamos de livros de boas maneiras, precisamos de histórias, todos os 
tipos, caso contrário não vale a pena investir nos espaços (R39). 

Os Espaços de Leitura são bem organizados, mas faltam livros para 
adolescentes, há mais livros infantis (R40). 
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Os Espaços de Leitura foram muito bem planejados para os alunos. Com os 
cantinhos de leitura incentivam mais a ler e ter amor pela leitura. Tem 
muitos lugares confortáveis para as leituras, livros para todas as idades, 
frases criativas e etc., gostei muito dos espaços que foram feitos com muito 
amor e carinho para todos os alunos (R12). 

 

Os alunos também destacam que o acervo possui poucos livros, da 

necessidade de mais suportes adequados aos interesses e a idade dos alunos, 

alguns também relataram que os livros são bons e para todas as idades, algumas 

contradições, mas aqui devemos respeitar e considerar a individualidade no ponto 

de vista de cada um, a diversidade. 

 

5.6 FREQUÊNCIA DE LEITURA NOS AMBIENTES 

 

Nesse ano, nós não fomos a nenhum dos três Espaços de Leitura (R7). 

Os Espaços de leitura foram essenciais para o meu desenvolvimento esse 
ano, já passei por lá muitas vezes e percebi que pouca gente vai nesses 
espaços para pegar algum livro para ler (R11). 

O objetivo desses espaços é fazer com que o aluno leia mais. Eu não tenho 
o costume de ler, então utilizei-os pouco, mas sempre que tiver um tempo 
estarei ali (R14). 

O Espaço de Leitura embaixo da escada é meio pequeno, mas é muito bom 
para ler. Eu só fui uma vez ler ali embaixo e gostei, o cheiro é agradável e é 
muito bom (R15). 

Vejo que os Espaços de leitura estão sendo ótimos, úteis, mas pouco 
usados. Hoje, nós jovens, nos focamos, na maioria das vezes, em 
aplicativos de leitura, ninguém mais tem paciência, dinheiro e tempo para ler 
um livro (R20). 

Eu estudo aqui faz quatro anos. Nesses anos nunca me interessei muito 
com a leitura, mas depois dos espaços, comecei a ler mais, até já peguei 
alguns livros. Obrigado escola (R21). 

Às vezes, quando sobra um tempinho, eu passo naquele cantinho ao lado 
da escada para ler alguns livros (R37). 

Os Espaços de Leitura são legais, bem limpos e organizados. Porém, é 
difícil irmos lá. Neste ano só fomos duas vezes. Queria que nós fôssemos 
mais para ler e trocar ideias. Os livros são bem conservados e ajeitados 
(R38). 

Esses Espaços de leitura são bem legais, mas este ano nós não fomos 
nenhuma vez nos até os mesmos nem à biblioteca (R31). 

Nossa turma, neste ano, não foi nenhuma vez na biblioteca (R41).  

Vamos começar pela biblioteca. Para falar a verdade, minha turma não foi 
levada nenhuma vez na biblioteca este ano (R43). 

A professora de português nos levava à biblioteca ou trazia os livros para a 
sala de aula (R9). 
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É muito boa a biblioteca e os Espaços de Leitura, mas quase nós não 
vamos à biblioteca. É uma pena que ninguém nos leve para a gente ler os 
livros e apreciar mais a leitura (R8). 

Eu, sinceramente, não uso muito e até mesmo a biblioteca não está sendo 
usada. Eu gostei muito desses espaços, mas acho que deveriam ser mais 
usados, porque é bem difícil pararmos para ler, mesmo tendo acesso a 
vários tipos de livros, revistas, etc. (R26). 

 

Percebemos que a frequência é descontínua, alguns alunos conseguem 

utilizar mais o espaço embaixo da escada, reclamam que não somente os 

professores de português, mas todos os outros poderiam conduzi-los mais  

frequentemente aos os espaços alternativos de leitura para realizarem atividades 

extraclasse.  

 

5.7 NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

 

A biblioteca me ajudou a contribuir para textos diversificados, a leitura me 
ajuda a ler cada vez melhor. A biblioteca possui um monte de livros 
ajudando os alunos da nossa escola. A escola está ajudando a leitura dos 
nossos alunos com os espaços de leitura. Nós só temos a disponibilidade 
de usar o Espaço de leitura lá fora porque a biblioteca e o sofá não 
podemos usar na hora do recreio (R16). 

Eu penso que os Espaços de Leitura não estão sendo bem utilizados. Por 
exemplo, embaixo da escada, na hora do recreio, não podemos ler os livros 
lá; também, quando queremos sentar no sofá para ler, vai alguém lá e nos 
tira ou nos manda para o pátio (R17). 

Não entendo porque o único local a que temos acesso é o espaço do pátio. 
Seria bom se pudéssemos passar o recreio no sofá ou na biblioteca (R17). 

Nós possuímos três espaços de leitura na escola. Um deles é a biblioteca, 
que está inativa no momento. Isso é uma pena, porém possuímos mais dois 
que quase não são utilizados já que nos intervalos não nos é permitido ficar 
lá. A questão é: quando iremos usá-los? (R39). 

A única hora que os alunos têm para ler é o recreio e a direção manda os 
serventes não deixar os alunos ficarem no cantinho da leitura. Isso também 
atrapalha bastante. Eu acho que eles deveriam deixar porque é a única hora 
em que todos os alunos estão fora de sala de aula (R40). 

O Espaço de Leitura lá de fora está bem organizado, é bonito. E no que 
está debaixo da escada não fui nenhuma vez, pois quando entro na escola, 
já vou direto para a sala e no recreio não dá para ficar lá (R41). 

Eu gostei bastante dos espaços de Leitura, mas percebi que não uso muito. 
Ouvi dizer que alguns alunos foram impedidos de entrar nos espaços (R43). 

E quando tenho um tempo livre, pego até algum gibi, na maioria das vezes, 
a tia manda eu sair dali, mas tudo bem (R44). 

As serventes da escola devem ser mais educadas ao liberar os Espaços de 
Leitura (R45).  
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Na hora do intervalo não pode ser frequentado, sendo que o intervalo é o 
único horário em que somos livres para ler, lanchar, etc. (R46). 

Mas acho que deveria ser mais usado, não fui nenhuma vez lá ainda, no 
recreio não deixam ficar lá (R47). 

Porém, existem alguns defeitos nesses espaços, as serventes do colégio, 
muitas vezes, expulsam alunos da área da leitura no intervalo, por isso cada 
vez menos tem alunos nos Espaços de Leitura (R52). 

A não ser pelas serventes, e até mesmo pelos diretores que dizem sempre 
a seguinte frase: “Vocês sabem que os Espaços de Leitura não foram 
criados para passar o recreio!”. Então, simplesmente, quando vamos poder 
ler se os professores estão correndo com o calendário escolar? (R53). 

As serventes da escola não deixam passar para ir ao espaço de leitura e 
como vamos usar se não nos deixam passar? (R55). 

Ao espaço do canto da escada nem sempre podemos ir, pois as serventes 
não deixam e na hora do recreio fecham as portas (R57). 

E, em algumas vezes, indo para o recreio, fui sentar para ler um livro e 
alguém me advertiu e me disse que não podia ficar ali lendo durante o 
recreio (R60). 

As normas escolares pela voz da direção e das serventes dificultam ou 

impedem o acesso aos espaços durante os intervalos, assim fica muito difícil para 

utilizarem, pois os professores também não estão utilizando esses ambientes 

durante as aulas. A ideia inicial do projeto (acesso livre e espontâneo) fica 

comprometida com tais impedimentos.  

 

5.8 METODOLOGIA UTILIZADA PELOS PROFESSORES 

 

O Espaço de Leitura aqui da escola está bem organizado. Claro que não 
está completo, mas o professor precisa ter consciência de que o aluno não 
deve ficar o ano todo dentro da sala de aula (R42). 

Os professores tinham que reservar dias para levar os alunos ler livros nos 
Espaços de Leitura (R2). 

A Geladeira Literária foi feita para os alunos quererem ler mais e sempre. 
Os professores nos pedem para ler um livro ou pelo menos dar  uma 
passadinha para conhecer e isso foi muito bom porque sempre vejo alunos 
lá brincando e lendo os livros (R1). 

Os professores, este ano, nenhum professor nos levou à biblioteca, e 
nossos professores têm que nos levar nos Espaços de Leitura para entreter 
os alunos e ensinar de forma mais legal e divertida. Tem que ficar algum 
professor na biblioteca para auxiliar os alunos (R31). 

Seria bom que os professores de português, ou outros professores, 
levassem a gente para ler na biblioteca, mas eles não levam (R33). 
 

Sobre a metodologia dos professores, os alunos revelam a importância de um 

responsável pelos espaços, para cuidado com os  livros e com a tranquilidade e o 

silêncio para quem gostaria de ler. Também revelam que os ambientes – incluindo 
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aqui a biblioteca – não fazer parte – sistematicamente falando - dos planos de 

trabalho dos professores.  

 

5.9 COMPORTAMENTO DOS ESTUDANTES  

 

 Mesmo que tenha estes espaços, a maioria dos alunos não valoriza. Isso é 
uma pena em minha opinião. Deveria ter algo que motivasse todos a ler. 
Aqui na escola tem três pontos de leitura (R5). 

Os Espaços de Leitura devem ser mais utilizados pelos alunos. Os alunos 
devem se interessar mais pelos livros, estarem sempre lendo e aprendendo 
para um futuro melhor (R24). 

Embaixo da escada: tem vezes que tem bagunça, não tem livros muito 
legais; às vezes não posso ler ali porque tem gente sentada sem fazer 
nada, só ocupando espaço e é muito ruim isso. É um lugar para ler e não 
para descansar (R61). 

Esse ano fizeram os Espaços de Leitura, mas eu não fui nenhuma vez lá, 
pois tem livros muito infantis e sempre tem alguns alunos lendo ou 
conversando por ali (R28). 

É bem difícil nós descermos para a biblioteca. Geralmente eu não uso os 
espaços do pátio e da escada, talvez a maioria use esses espaços para a 
leitura. Aqui a maior parte das pessoas usa o espaço da escada e do pátio 
para sentar e conversar, é muito difícil eu ver alguém lendo nesses espaços 
(R29). 

Muitos livros ali são bons, ótimos, mas tem alguns ruins. Porém, talvez, o 
que eu acho ruim, o meu amigo pode gostar. Nós não usamos corretamente 
esses espaços, pois, ao invés de ler, as pessoas avacalham (R34). 

Alguns alunos ficam por lá fazendo bagunça e eu nunca vi nenhum monitor 
como falaram que iria ter (R11). 

Tem pessoas que já não gostam de ler e estragam os livros que outras 
pessoas querem ler (R22). 

Teria de haver uma pessoa cuidando para que alguns alunos não 
estragassem o que é da escola e dos alunos (R28). 

Na minha opinião, quem não gosta, mesmo assim, deve respeitar e ajudar a 
cuidar porque tudo foi pensado para o nosso bem e isso facilita muito nos 
estudos, também facilita a leitura, o entendimento dos conteúdos entre 
outras coisas (R58). 

Esses espaços deixaram a escola mais bonita, muitos alunos, às vezes, não 
os usam para ler, mas sim, para sentar e descansar até (R14). 

Todos os espaços estão sendo usados, mas não para ler. Acho que todo 
mundo está perdendo a vontade de ler. Nós precisamos de mais inspiração 
e motivação para querer usar esses Espaços de Leitura (R29). 

Não sou muito fã de livros, mas gosto de ficar nesses locais confortáveis 
para pensar, conversar ou até mesmo descansar, foi uma das melhores 
coisas que criaram na escola (R36). 
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Os alunos destacam a importância de valorizar os espaços, cuidando para 

que não ocorra estrago com os materiais de leituras, o cuidado com as conversas 

nos momentos em que outros alunos estão lendo. 

 

5.10 SINGULARIDADE 

 

Hoje, eu e minha turma fizemos um passeio na escola nos espaços de 
leitura. Atualmente temos três espaços, na biblioteca, ao lado da escada e 
na área de entrada do colégio. 

Eu acho essencial ter esses espaços para os alunos lerem e ficarem cada 
vez mais inteligentes, isso ajuda na sala de aula e no aprendizado do aluno. 

Porém existem alguns defeitos nesses espaços: os serventes do colégio, 
muitas vezes, expulsam alunos da área de leitura no intervalo, por isso cada 
vez menos tem alunos lá. 

Mas ao todo, esses espaços só ajudam o aluno que para e lê. Porém, às 
vezes, tem uns que vão só para aglomerar e acabam atrapalhando os que 
querem ler (R52).  
 

Bom, os espaços de leitura servem, obviamente, para ler; mas pelo jeito, 

nem todos sabem disso, ou se sabem não respeitam. 

Aqui na escola, existem três, mas nem todos são usados. Isso só ocorre 

raramente. 

A maioria dos livros ali são bons, ótimos, mas tem até alguns ruins. Talvez 

os que eu acho ruim o meu amigo pode gostar. Nós não usamos 

corretamente esses espaços, pois ao invés de ler as pessoas avacalham! 

Mas uma coisa não é justa, as pessoas têm que pagar pelo que usam e 

todos fomos praticamente obrigados a pagar pela tal “carteirinha da 

biblioteca” e até hoje não chegamos a usar nem uma vez (R34). 

Vejo que os espaços de leitura estão sendo ótimos, úteis, mas, pouco 

usados. Hoje em dia, nós jovens, nos focamos, na maioria das vezes, em 

aplicativos de leitura, ninguém mais tem paciência, dinheiro e tempo para 

um livro. 

Entendemos que a escola não pode nos oferecer um aplicativo como esse, 

mas pode nos dar uma variedade maior de livros. Para alguns, ler se torna 

chato no decorrer do livro. 

Sugiro que a escola deixe-nos mostrar outras formas de ler sem ser tão 

exaustivo, deixe-nos colocar as mais variadas categorias, como: fanfics ou 

séries. Garanto que vai chamar mais a atenção dos alunos (R20). 
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Os espaços de leitura foram essenciais para o meu desenvolvimento esse 

ano. Já passei por lá muitas vezes e percebo que pouca gente vai nesses 

espaços para pegar algum livro para ler. 

E tem a biblioteca que sempre está fechada e nós poucas vezes tivemos a 

oportunidade de ir lá. Os alunos devem entender que a leitura é essencial 

para o seu desenvolvimento como pessoas e como alunos. 

Alguns alunos ficam por lá fazendo bagunça e eu nunca vi nenhum monitor, 

como falaram que teria.  

Esse ano tivemos muitas promessas da nossa diretora que não foram 

cumpridas (R11). 

Nós possuímos três espaços de leitura na escola, a biblioteca está inativa 

no momento, o que é uma pena. Porém possuímos mais dois que quase 

não são utilizados já que nos intervalos não nos é permitido ficar lá. A 

questão então é: quando iremos usá-los? Em aulas vagas ficamos nas 

salas fazendo atividades “inúteis”, não temos muitos momentos para usá-los 

então como querem que nós nos tornemos leitores? Infelizmente, os livros 

não são interessantes, não nos instigam a ler. Não precisamos de livros de 

boas maneiras, precisamos de histórias, de todos os tipos, caso contrário 

não vale a pena investir nos espaços. 

A ideia de termos esses lugares é ótima, porém nos falta conteúdo e, claro, 

permissão para ler nos intervalos e aulas vagas (R39). 

 

Destacamos cinco redações nas quais os alunos conseguem sintetizar toda a 

ideia do projeto de pesquisa: a implantação, a utilização e a avaliação dos espaços 

alternativos de leitura. Impressiona a clareza e a objetividade como os alunos tratam 

o assunto do ponto de vista geral e apontam sugestões para melhorar o 

funcionamento e a utilização dos espaços, registrando questionamentos em relação 

às metodologias e rotinas para o uso dos espaços. Eles afirmam que a ideia é ótima, 

mas faltam ajustes relacionados às metodologias de ensino (ou de promoção da 

leitura), ao material de leitura e aos horários quando eles podem utilizar os 

ambientes. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

O objetivo geral da pesquisa, organizar ambientes alternativos de leitura 

numa escola pública de Ensino Fundamental, averiguando os seus efeitos no 

desenvolvimento de comportamentos e predisposições de leitura de estudantes de 

dois oitavos anos do ensino fundamental, foi colocado em prática no ano de 2016, e 

prosseguiu durante o ano de 2017, com a criação dos ambientes alternativos de 

leitura fora da biblioteca escolar e a avaliação desses através das 60 redações 

escritas pelos alunos das duas turmas. O contido nas redações e sistematizado 

através da análise de conteúdo aponta pontos positivos, que devem ser valorizados 

e mantidos nas rotinas dos espaços, mas também relata os pontos negativos, 

seguidos de sugestões. É, principalmente, nesses últimos pontos que devemos focar 

mais as nossas ações a fim de melhorar dinamização dos ambientes de leitura na 

escola. 

A utilização dos ambientes pelos professores foi um ponto negativo 

fortemente apontado pelos alunos, que sugerem que os professores devem utilizar 

com mais frequência a biblioteca e os ambientes de leitura, incentivando o hábito de 

leitura na escola. Os próprios alunos apontam que todos os professores são 

responsáveis pela frequência de leitura; sendo assim, os ambientes de leitura devem 

ser otimizados pelos professores de todas as áreas do conhecimento, talvez 

contemplando os ambientes em seus planos de ensino – quer dizer, não deixar os 

ambientes “subentendidos” em termos de trajetória de trabalho ao longo dos 

semestres letivos. 

As críticas mais severas estão relacionadas às normas para a utilização dos 

ambientes. A principal ideia do projeto é o livre acesso; nas redações aparecem 

relatos que muitas vezes, em determinados horários, principalmente nos intervalos, 

os alunos são impedidos de frequentar ou permanecer nos ambientes. 

A ausência de envolvimento, participação, comprometimento, planejamento 

dos professores envolvendo os ambientes alternativos de leitura, também é sentida 

negativamente pelos alunos. Nas redações, eles reclamam que poucas e raras 

vezes os professores os acompanharam até a biblioteca ou até os ambientes de 

leitura. Somente livros à disposição e próximos aos alunos não serão suficientes 

para tornar os estudantes leitores, bons leitores. O professor deve ser o mediador 
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desse processo, ou seja, ele é o principal sujeito para que esta ponte entre livros-

alunos-leitura seja construída e dinamizada. 

Quanto ao acervo, citado em algumas redações, sugerimos que quanto maior 

o envolvimento do corpo docente, discente, direção e comunidade escolar no 

projeto, mais diversidade de material de leitura será disponibilizada nos ambientes, 

proporcionando mais prazer de leitura. 

Desse modo, como uma pesquisa não tem um término, ela é contínua, viva 

dentro da escola, onde os indivíduos pesquisados e todo o contexto estão sempre 

em transformação, através de pensamentos e atitudes, percebemos que o espaço 

escolar aqui pesquisado passou por grandes transformações desde o início da 

pesquisa até o momento do arremate desta dissertação no que se refere ao 

incentivo e hábitos de leitura.  

Devemos citar algumas novas iniciativas nascidas ao longo do percurso desta 

investigação, apontando os pontos seus positivos. Vale dizer que essas iniciativas 

foram desenvolvidas em paralelo à nossa pesquisa; nestes termos, elas são aqui 

relatadas no intuito de fazer ver que existe uma preocupação por boa parte dos 

professores em construir caminhos que promovam a leitura dentro da escola, ainda 

que a sua biblioteca funcione apenas parcialmente e sem um profissional 

bibliotecário para fazer frente às demandas dos diferentes usuários.  

Professores de diversas áreas, começaram a otimizar a biblioteca, usando-a 

como espaço de sala de aula. Assim, os alunos passaram a vivenciar tal local e 

gostar das aulas ministradas no interior da biblioteca, cercados por livros e por 

diferentes materiais de leitura. Durante o ano de 2017, um professor foi readaptado 

e direcionado para trabalhar na biblioteca. Sabemos que o ideal seria o trabalho de 

um bibliotecário no local, mas assim temos a biblioteca aberta para que os alunos 

possam realizar os empréstimos dos livros e permanecerem ali, fazendo leitura o 

tempo que desejarem. A biblioteca aberta e com uma pessoa responsável pelo 

trabalho de empréstimos e organização dos materiais já é um bom começo, 

apresentando um panorama melhor do que o espaço com as portas totalmente 

fechadas. 

Através de iniciativas como uma gincana, realizada para comemorar o dia do 

estudante, em que uma das provas era organizar espaços de leitura, fora da 

biblioteca, criaram-se mais 12 ambientes, planejados e executados por todas as 
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turmas nos três períodos em que a escola funciona. As percepções que os 

estudantes desenvolveram a respeito dos espaços implantados foram muito 

positivas, porque a participação foi muito significativa entre as   turmas do ensino 

fundamental e médio. 

Outros projetos de leitura, como Pequeno Príncipe/6º ano e Cápsula do 

Tempo/ 6º ano, orientados por professores de Português e História, também, foram 

desenvolvidos na escola durante o ano de 2017. 

Os professores das séries iniciais trabalharam várias atividades de incentivo à 

leitura: Charanga da Leitura, Maletas da Leitura, entre outros. Assim, 

acompanharam semanalmente os alunos à biblioteca para realizarem empréstimos 

de livros e também organizaram espaços de leitura dentro das salas de aula, 

incentivando o hábito de ler diariamente através das atividades realizadas. 

As redações também apontam muitos pontos positivos no que se refere à 

dinamização da leitura no contexto da escola: os alunos valorizam a importância do 

ato de ler, possuem clareza nos apontamentos relacionados com a percepção da 

biblioteca escolar; os alunos conhecem diferentes gêneros textuais, apontando 

sugestões de novos materiais para os ambientes; entendem a importância do papel 

do professor na mediação da leitura; sentem falta do professor mais próximo da 

leitura junto dos estudantes; e reconhecem que o bom e o mau comportamento dos 

estudantes nos ambientes podem ajudar ou atrapalhar no momento das práticas de 

leitura. 

Durante a pesquisa, observamos através das redações dos alunos, que o 

envolvimento no trabalho de leitura nos espaços junto aos professores foi quase 

inexistente. Propomos aos professores, equipe pedagógica, direção que utilizem 

mais os espaços com a finalidade para a qual eles foram criados: incentivar nossos 

alunos ao hábito e ao prazer de ler que somente acontecerá com um trabalho 

pedagógico bem planejado, rigoroso, eficaz, interdisciplinar - assim conseguiremos a 

união que precisamos dentro do espaço escolar para trabalhar atividades que 

envolvam o trabalho de leitura, que insira o aluno no contexto, que ele não fique 

isolado, que nosso aluno interaja com o mundo que o cerca através das boas 

leituras.   

Apenas os materiais de leitura estando próximos aos nossos alunos não quer 

dizer que eles, por si e sem nenhuma mediação pedagógica, vão desenvolver  o 
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hábito de ler; alguns, talvez, até adquiram esse hábito, mas a grande maioria precisa 

do professor, mediador de conhecimentos, comportamentos, valores e de atitudes. 

Quer dizer, apenas o acesso aos livros talvez não transforme nossos alunos em 

leitores, mas as atitudes direcionadas às atividades diárias que realizamos no nosso 

planejamento escolar e de ensino é que conduzirão os nossos alunos para o hábito 

de ler para a busca de informação, para estudar os textos, como pretexto e pelo 

prazer de ler. 

Implantando as Geladeiras Literárias no espaço da escola, ampliamos o 

universo dos livros, deixando-os mais próximos dos nossos alunos. Maneiras 

diversas de incentivar a leitura são fundamentais para nortear todas as disciplinas 

escolares, aprimorando as aulas de leitura, diversificando as formas de realizar 

atividades que envolvam nossos alunos.   

Observamos algumas mudanças de comportamentos e hábitos na escola 

quanto às rotinas de leitura. Concluímos que a criação dos ambientes alternativos de 

leitura contribuiu para aproximar os alunos dos livros, pois várias iniciativas de 

trabalho com a leitura foram implantadas e ampliadas dentro da rotina escolar, em 

paralelo à nossa pesquisa. Quanto às mudanças significativas de comportamento de 

leitura, com certeza, precisaríamos continuar nossa pesquisa coletando informações 

adicionais provindas de outras vozes ou fontes (professores, gestores, pais, etc.) a 

fim de adensar ainda as descobertas aqui relatadas. 

Não há como negar que os ambientes alternativos de leitura na EEB Paulo 

Schieffler provocaram mais leitura junto ao corpo estudantil. Hoje, é fácil encontrar 

em cada canto, em cada espaço  da escola ocioso, materiais de leitura – uma 

indicação, talvez, de que esses materiais foram, senão lidos na íntegra, pelo menos 

manipulados, carregados pelos estudantes – gestos cuja interpretação tendem a ser 

positiva, ou seja, estimuladora de possíveis práticas de leitura. Acreditamos que com 

a convivência próxima desses materiais, os alunos, independentemente ou com a 

mediação dos professores, possam, cada vez mais, interessar-se pelos livros e 

ampliar as leituras que os norteiem na escola e na vida. 

Ressaltamos, como primordial, o comprometimento da direção da escola, 

como guia mestre de todo o trabalho envolvendo práticas de leitura. O calendário 

escolar deve ser organizado com tempo para planejamento, pesquisa, trocas de 

experiências, registros, construção de atividades que interajam entre o grupo de 
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professores e proporcionem um trabalho de leitura comprometido com a fruição da 

leitura dos nossos alunos. 

O primeiro passo foi dado; agora, acreditar que a responsabilidade do 

incentivo e o trabalho sério de leitura devem ser de responsabilidade de todos na 

escola. Certamente, em médio e longo prazo, essas atitudes farão a diferença na 

vida dos nossos alunos.  

Há muito para ser feito na área da dinamização da leitura nas escolas atuais – 

escolas quase sempre esquecidas pelos nossos governos em termos de valorização 

do professor-mediador e em termos de políticas concretas voltadas à constituição de 

bibliotecas escolares eficientes.  
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ANEXO 1 – Redações na Íntegra13 

 

 R01 

“A leitura é muito importante para nossa vida, pois nos ajuda na 

concentração, nas tarefas e na interpretação. Aqui na escola Paulo Schieffler, junto 

com os alunos, os professores de português, foram feitos dois espaços de leitura 

com vários livros e a geladeira literária. 

A geladeira literária foi feita para os alunos quererem ler mais. E sempre os 

professores nos pedem para ler um livro ou pelo menos dar uma passadinha para 

conhecer e isso foi muito bom porque sempre vejo alunos lá brincando e lendo os 

livros. “Imagina se nunca ler um livro, interpretar mal e quando estiver velho e 

pedirem para ler. Olhe o mico”.  

 

R02 

“Os espaços de leitura na Escola Paulo Schieffler está sendo muito bom. 

Devemos cuidar mais dos livros e visitar mais os espaços de leitura da 

Escola. 

Em todas as matérias devemos frequentar a biblioteca porque temos 

carteirinha. 

As professoras e professores tinham que reservar dias para levar os alunos 

ler livros nos espaços de leitura. 

Foi uma ótima ideia fazer esses espaços!”  

 

R03 

“Nós não fomos muitos à biblioteca, mas os livros delas vieram até nós. A 

biblioteca está muito bem cuidada, mas é uma pena que não tenha ninguém para 

receber os alunos”. 

 

R04 

“Tem ótimos espaços de leitura com lugares confortáveis para sentar e ler. 

Tem frases inspiradoras como: ler engrandece a alma. Todos esses espaços 

possuem diversos gêneros para todas as idades e os gostos.”    

                                            
13

 As redações foram retocadas para efeito de maior clareza. 
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R05 

“A escola Paulo Schieffler desenvolveu um método o qual penso que devia ter 

em toda escola: os espaços de leitura. No entanto, mesmo que tenha esses 

espaços, a maioria dos alunos não valoriza. Isso é uma pena! 

Na minha opinião, devia ter algo que motivasse todos a ler. Aqui na escola 

tem três pontos de leitura, mas um deles é utilizado muito pouco, ou seja, a 

biblioteca. Ela devia ser mais frequentada, porém, esse ano não tivemos a 

oportunidade de ir até lá.  

Tomará que nesse próximo ano tenha um professor administrando o local. 

Seria melhor assim, pois todos leriam um livro. Isso é muito importante! Para muitos, 

é só papel cheio de letras; para mim, é algo que passa conhecimento e inspirações. 

Se todo mundo ler um livro, fará do mundo um lugar melhor.”  

R06 

“Meu nome é..., tenho 15 anos e hoje reparei em uma coisa que não tinha 

notado antes. 

Reparei nas garrafas nas paredes, nos desenhos nas mesas e nas cadeiras 

que são muito diferentes, bem criativo. 

Hoje vi três espaços de leitura, dois dentro do prédio e um fora. 

Eu já li alguns livros, não muitos, talvez por preguiça, mas quando leio alguma 

obra, é bom. Gosto de ler livros de ação, aventuras e, às vezes, até um romance. 

Essas são as categorias de que eu gosto. 

A partir de hoje lerei mais livros, verei novas aventuras.”  

 

R07 

“Nesse ano, na escola, não fomos a nenhum dos três pontos de leitura. Hoje, 

vi que na biblioteca havia um cheiro ruim, mas vi organização. Notei que debaixo da 

escada tem um canto bem confortável e bom para se ler. Uma coisa de que eu não 

gostei foi que tem poucos livros.  

Já faz 10 anos que estou aqui e gostei dessa atitude dos professores e 

diretores por terem feito uma coisa que não precisa pagar e não precisa dos 

professores para poder ler. Eu adoro ler, mas, às vezes, ficava triste por não ter ido 
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à biblioteca. A leitura é fundamental para nós porque sem leitura não podemos 

entender o que está escrito num vestibular ou numa prova para emprego.”  

 

R08 

“É muito boa a biblioteca e os espaços de leitura, mas quase não vamos à 

biblioteca. É uma pena que ninguém nos leve para podermos ler os livros e apreciar 

mais a leitura. É bom que tem livros para toda idade, gêneros e o lugar é muito bom, 

confortável. A biblioteca também é bem legal, é bem confortável. Os espaços 

também são bem legais. Gostamos muito dos lugares que visitamos. Eles foram 

feitos com muito carinho e amor.”  

 

R09 

“Estudo aqui faz três anos, todos com a professora... em português. Ela nos 

levava à biblioteca ou trazia os livros para a sala. Eu não gosto muito de ler, mas os 

espaços ficaram bons. 

Temos até uma geladeira literária. Para aqueles que gostam de ler, podem 

levar os livros para casa e depois devolverem para a escola e assim outros podem 

ler.”  

R10 

“São poucas escolas que fornecem para os alunos espaços de leitura onde 

podem estar diariamente em contato com os livros. 

A biblioteca possui livros com gêneros, histórias, contos muito diferentes em 

que podemos encontrar nosso gosto pela leitura. 

Ao lermos um livro, o mais interessante é quando entramos na história 

contada. Com esses espaços criados pela escola, temos facilidade para entrar em 

um outro mundo: o dos livros.”  

 

R11 

“Os espaços de leitura foram essenciais para o meu desenvolvimento este 

ano. Já passei por lá muitas vezes e percebo que pouca gente vai nesses espaços 

para pegar algum livro para ler. 
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Tem a biblioteca que sempre está fechada e nós, poucas vezes, tivemos a 

oportunidade de ir até o local. Os alunos devem entender que a leitura é essencial 

para o nosso desenvolvimento como pessoas e como alunos. 

 

Alguns alunos ficam por lá fazendo bagunça e eu nunca vi nenhum monitor, 

como falaram que teria. 

Este ano tivemos muitas promessas da nossa diretora que não foram 

cumpridas.” 

 

R12 

“Os espaços de leitura foram muito bem planejados para os alunos. Assim, os 

cantinhos de leitura incentivam mais a ler e a ter amor pela leitura. Há muitos 

lugares confortáveis  para as leituras, livros para todas as idades, frases criativas, 

etc. 

Gostei muito dos espaços que eles fizeram com muito amor e carinho para 

todos os alunos.”  

 

R13 

“Os espaços de leitura são muito bons para quem gosta de ler. Eu 

pessoalmente não gosto muito, mas acho que esses espaços são um bom incentivo 

à leitura, pois lendo livros as pessoas ficam mais inteligentes e seu vocabulário 

aumenta. Normalmente os livros contêm um vocabulário bem diferente do normal 

que falamos em nosso cotidiano. 

Neste ano nós não fomos nenhuma vez à biblioteca e acho que os 

professores deveriam nos levar.  Eles não estão incentivando a leitura e isso é ruim.”  

 

R14 

“Os novos espaços de leitura na escola são muito bons. São lugares com um 

ótimo silêncio. Ali você pode se concentrar e emprestar até mesmo livros. 

O objetivo desses espaços é fazer com que os alunos leiam mais. Eu não 

tenho o costume de ler, então utilizei muito pouco esses espaços, mas sempre que 

tiver um tempo estarei lá. 
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Esses espaços deixaram a escola mais bonita. Muitos alunos, às vezes, não 

os usam para ler, mas sim para sentar e descansar até. 

Já a biblioteca é aquele ambiente para você emprestar livros, um lugar 

organizado. 

 

Não sei se este ano cheguei a ir à biblioteca. Eu acho que os professores 

deviam incentivar mais os alunos a ir até lá. Mas também os alunos podem 

frequentar mais a biblioteca.”  

R15 

“O primeiro lugar a que fomos foi a biblioteca. Lá é muito bom para a leitura. 

Só que está muito abandonado esse ano. O cheiro não está muito bom, os 

professores não estão mais levando os alunos até lá. 

O segundo espaço debaixo da escada é meio pequeno, mas é muito bom 

para ler. Eu só fui uma vez ler ali embaixo e gostei. O cheiro é agradável e é muito 

bom. 

Já o terceiro, o lá de fora, eu acho que é o melhor, pois é bastante grande, é 

ao ar livre e é mais confortável para ler também.”  

 

R16 

“Quando estava no sexto ano, utilizava muito biblioteca. Sempre ia na hora do 

recreio, lia muitos livros interessantes, muito diversificados. Agora melhoraram 

muitas coisas. Tem dois espaços de leitura. Eu utilizo muito esses espaços porque a 

leitura ajuda no vocabulário, ensina a escrever várias palavras. Sempre que posso 

contribuo com doações de livros que já li muitas vezes. 

A biblioteca me ajudou a contribuir com textos interessantes e palavras 

diversificadas. A leitura me ajuda a ler cada vez melhor. A biblioteca possui um 

monte livros ajudando os alunos. A escola está melhorando a leitura dos alunos com 

os espaços. Nós só temos disponibilidade de usar o espaço de leitura lá de fora, 

porque a biblioteca e o sofá não podemos usar na hora do recreio.”  

 

R17 

“Eu penso que os espaços de leitura não estão sendo bem utilizados. Por 

exemplo, abaixo da escada, na hora do recreio, não podemos ler os livros lá. 
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Quando queremos sentar no sofá para ler vem “alguém” e nos tira ou manda para o 

pátio. 

A biblioteca nunca está aberta, (desde que a bibliotecária saiu). Quando 

queremos entrar, está fechada. Ano passado eu e minhas amigas adorávamos   

passar o recreio lá, olhávamos os livros e nos divertíamos com as histórias, já este 

ano... 

Não entendo por que o único local a que temos acesso é o espaço do pátio. 

Seria bom se pudéssemos passar o recreio no sofá ou na biblioteca”  

R18 

“Esses espaços para leitura são ótimos para o desenvolvimento de todos nós, 

são bons porque há algum tempo não vamos à biblioteca. Essa é um bom lugar para 

quem quiser ler algo ou até mesmo assistir a vídeos. É bem organizado, tem livros 

bons, é muito legal ficar lá. Já nos espaços de leitura eu não tive tempo de ir e ler 

algum livro, mas pretendo fazer isso até o final do ano que já está acabando. Eu 

acho excelente. Gostei muito.”  

 

R19 

“Quando eu comecei a estudar aqui na escola, isso faz 7 anos, como espaço 

de leitura só tinha a biblioteca que era comandada pela professora. 

Agora tem dois espaços dos quais gostei muito porque eles estão pensando 

em nós, em nossos filhos, na vida escolar das pessoas. É muito bom, além da 

biblioteca, termos mais esses dois espaços de leitura. Uma vez esperávamos uma 

semana para ir à biblioteca para ler um livro.”  

 

R20 

“Vejo que os espaços de leitura estão sendo ótimos, úteis, mas pouco 

usados. Hoje, nós jovens, nos focamos, na maioria das vezes, em aplicativos de 

leitura, ninguém mais tem paciência, dinheiro e tempo para um livro. 

Entendemos que a escola não pode nos oferecer um aplicativo como esse, 

mas pode nos dar uma variedade maior de livros. Para alguns, ler se torna chato no 

decorrer do livro. 
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Sugiro que a escola deixe-nos mostrar outras formas de ler sem ser tão 

exaustivo, deixe-nos colocar as mais variadas categorias, como: fanfic ou séries. 

Garanto que vai chamar mais a atenção dos alunos.”  

 

R21 

“Hoje fomos aos espaços de leitura conhecê-los, observarmos os detalhes. 

Na parede estava escrito: “A leitura engrandece a alma”! Com essa frase nasceu a 

motivação para ler. 

Eu estudo aqui há 4 anos. Nesse tempo nunca me interessei muito com a 

leitura, mas depois dos espaços comecei a ler mais, até já peguei alguns livros. 

Obrigado Escola.”  

 

R22 

“A leitura na nossa escola é o principal motivo para os alunos terem interesse 

e se dedicarem não só à aula, mas também à leitura. 

Existem três espaços de leitura para os alunos frequentarem, terem um tempo 

para leitura: o espaço lá fora, embaixo da escada e, principalmente, a biblioteca. Eu 

já gosto de ler sobre ação e aventura. Tem umas pessoas que já gostam de 

romantismo, outras de terror. Todos os livros são doados pelas pessoas para a 

escola. 

Tem pessoas que já não gostam de ler e estragam os livros que outras 

pessoas querem ler.”  

 

R23 

“Você já leu um livro hoje? Não? Então leia. A leitura engrandece a alma. 

Pensando nisso, a escola Paulo Schieffler desenvolveu três espaços de leitura, 

muito bem cuidados. Quando você estiver no recreio sem nada para fazer, aproveite 

e leia um bom livro. 

Temos uma biblioteca em boas condições e dois cantos ou espaços de 

leitura, com livros doados pelos próprios alunos que colaboram muito. 

Ao invés de mexer no celular, ou algo menos importante, sente em algum 

lugar, tome um bom chá e leia um ótimo livro.”  
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R24 

“Os espaços de leitura devem ser mais utilizados pelos alunos. 

Os alunos devem se interessar mais pelos livros, estarem sempre lendo e 

aprendendo para um futuro melhor. 

Devemos nos empenhar mais pelos espaços de leitura. Devemos melhorar 

isso, pois não está sendo muito utilizado.”  

 

R25 

“Eu tenho 15 anos e estudo aqui faz 11 meses, quase um ano. Apesar de 

estar há tão pouco tempo aqui no Paulo Schieffler já dá para saber que essa escola 

é muito boa. 

Os cantinhos da leitura são bons para desenvolver a nossa mente. Ler ajuda 

também na hora de estudar paras provas. Eu não gosto muito assim de ler, mas 

achei muito legal os cantinhos de leitura. 

E tudo que nós podemos fazer agora é cuidar dos livros, não destruir os 

cantinhos, zelar para que, quando os nossos filhos forem estudar aqui, possam 

também ler um bom livro.”  

 

R26 

“Esses espaços são muitos interessantes, bonitos e criativos, ou seja, uma 

boa forma de as pessoas lerem mais. 

Eu, sinceramente, não uso muito e até mesmo a biblioteca não está sendo 

usada. 

Eu gostei muito desses espaços, mas acho que deveriam ser mais usados, 

porque e bem difícil pararmos para ler, mesmo tendo acesso a vários tipos de livros, 

revistas, etc ... 

É uma forma de levar os livros para mais perto de nós, só acho que 

deveríamos usar mais e aproveitar esses lugares.”  

 

R27 

“Bem a história começa, já faz seis anos que estudo na escola Paulo 

Schieffler e neste ano a professora Raquel resolveu inovar com alguns espaços de 
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Leitura para os alunos da escola. Assim, todos que gostam de ler livros ou até gibis 

podem ler confortável e tranquilamente. 

Os espaços foram feitos com algumas coisas recicláveis e também com ajuda 

dos alunos que pintaram e organizaram. Os livros são doações dos alunos. Para 

todos, acho que é inovador esse tipo de local na escola e também não podemos 

parar de inovar cada dia mais. Assim, temos de arrecadar mais livros para mais 

opções de leitura diversificadas.”  

 

R28 

“Olá tenho 14 anos e estou há sete anos no Paulo Schieffler. Todas as vezes 

em que estudei, em todos os anos, nós íamos à biblioteca e esse ano não fomos 

porque não tem uma pessoa para cuidar do lugar. 

Este ano fizeram os espaços de leitura, mas não fui ainda, pois têm livros 

muito infantis e sempre tem alguns alunos lendo ou conversando por lá. Nesses 

espaços teria que ter uma pessoa que cuidasse para alguns alunos não estragarem 

o que é da escola e dos alunos. Esse é o meu pensamento sobre esses lugares.”  

 

R29 

“Todos os espaços estão bem organizados, limpos e bonitos, porém a 

biblioteca está um pouco abandonada, porque ninguém está lá para cuidar e 

organizar todos aqueles livros. 

É bem difícil nós descermos para a biblioteca. Geralmente, eu não uso os 

espaços do pátio e da escada. Talvez a minoria use esses espaços para a leitura 

porque a maior parte das pessoas usam o espaço da escada e do pátio para sentar 

e conversar. É muito difícil eu ver alguém lendo nesses espaços. 

Todos os espaços estão sendo usados, mas não para ler. Mas acho que todo 

mundo está perdendo a vontade de ler. Nós precisamos de mais inspiração e 

motivação para querer usar esses espaços para leitura.”  

 

R30 

“Estudo no Paulo Schieffler há três anos e aqui nunca teve esses espaços da 

leitura. Achei bacana esse novo projeto, pois proporciona um momento bom, silêncio 

e ajuda cada vez mais. Nunca tive dificuldade com leitura e nem para escrever, 
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gosto de ler bastante gibis, mangá e etc. Queria muito um dia poder escrever meu  

próprio livro, contando minhas histórias de infância. Mas isso é apenas um sonho. 

Quem sabe um dia eu possa escrever, né? 

Espero que esses espaços evoluam cada vez mais.”  

 

R31 

“Esses espaços de Leitura são bem legais, mas neste ano nós não fomos até 

lá e nem na Biblioteca. As professoras não nos levaram à Biblioteca. Todos os 

professores têm que levar os alunos nos espaços de leitura para entretê-los e 

ensinar de forma mais legal e divertida, porque tem que ficar algum professor na 

Biblioteca para auxiliar os alunos ou fazer isso uma ou duas vezes por semana.”  

 

R32 

“Os espaços que eu percebi foram a biblioteca, cantinho da leitura. Todos 

com muitos livros. 

Frequento pouco a biblioteca, mas vou bastante ao cantinho da leitura com 

meus amigos. Sentamos lá e lemos bastante, nos divertimos lá. 

Gosto bastante de ler gibis, gosto de ver as imagens e as histórias, pois 

quando estou lá nem vejo as horas passarem. Leio bastante, pois isso exercita a 

mente, é bom para a produção de texto por isso eu apoio os cantinhos da leitura e 

livros espalhados pela cidade.” 

R33 

“Eu percebi que a escola fez os cantinhos de leitura para os alunos lerem. 

Achei bem interessante o cantinho da leitura porque ali você pode aprender 

bastantes coisas com o livro. Apesar de que tem alunos que não gostam de ler seria 

bom se a professora de Português ou outros professores levassem-nos para ler na 

biblioteca, mas não levam. Às vezes, é bom ler porque melhora a leitura.”  

 

R34 

“Bom, os espaços de leitura servem, obviamente, para ler; mas pelo jeito, 

nem todos sabem disso, ou se sabem não respeitam. 

Aqui na escola, existem três, mas nem todos são usados ou são usados 

raramente. 
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A maioria dos livros ali são bons, ótimos, mas alguns ruins. Claro, que, talvez, 

os que eu acho ruins o meu amigo pode gostar. Nós não usamos corretamente 

esses espaços, pois ao invés de ler as pessoas avacalham! 

Mas uma coisa não é justa, ou seja, as pessoas têm que pagar pelo que 

usam e todos fomos praticamente obrigados a pagar pela tal “carteirinha da 

biblioteca” e até hoje não chegamos a usar nem uma vez.”  

 

R35 

“São muito importantes os espaços de leitura dentro das escolas, pois abrem 

a mente dos alunos. Na minha escola, há rês espaços de leitura onde os alunos se 

reúnem para ler. 

Os espaços começaram com livros doados, já usados com aproximadamente 

300 livros. Isso ajuda muito os alunos, pois praticam a leitura frequentemente e 

acostumam-se. 

Conheço muito bem esses espaços de leitura e, sem dúvida, aprovo esse 

movimento escolar e acho bem legal.”  

 

R36 

“Na minha escola há três espaços de leitura, a biblioteca, que atualmente não 

está aberta, pois estamos sem bibliotecária, no pátio da escola há outro com mesas 

para todo mundo, livros bons, lugar também para conversar como se fosse uma área 

de lazer; há, ainda, o espaço no canto da escada que, em minha opinião, é o 

melhor, porque tem lugar para sentar e até deitar com muito conforto, com a 

geladeira literária com os adequados livros. 

Não sou muito fã de livros, mas gosto de ficar nesses locais confortáveis para 

pensar, conversar ou até descansar. Foi uma das melhores coisas que criaram na 

escola. Estou aqui há oito anos e espero ficar até meu último ano. Gosto muito dela!”  

 

R37 

“Aqui na escola temos três espaços de leitura, que foram bem feitos e estão 

muito conservados. As tias da limpeza estão sempre limpando a escola, assim como 

também os espaços de leitura. 
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Eu vim este ano para cá e gostei muito da escola, da direção também, pois 

tudo é muito bem organizado. 

Às vezes, quando sobra um tempinho, eu passo naquele cantinho da leitura 

ao lado da escada para ler alguns livros. 

Estou satisfeita com minha escola do jeito que está.”  

 

R38 

“Os espaços de leituras são legais, bem limpos, organizados, mas é difícil nós 

irmos até lá. Neste ano, só fomos duas vezes, queria que fôssemos mais para ler e 

trocar ideias. Os livros são bem conservados e ajeitados.”  

 

R39 

“Nós possuímos três espaços de leitura na escola. A biblioteca está inativa no 

momento, o que é uma pena, porém possuímos mais dois que quase não são 

utilizados já que nos intervalos não nos é permitido ficar lá. A questão então é: 

quando iremos usá-los?  

Em aulas vagas, ficamos nas salas, fazendo atividades “inúteis”. Não temos 

muitos momentos para usá-los então como querem que nós nos tornemos leitores?  

Infelizmente os livros não são interessantes, não nos instigam a ler, não 

precisamos de livros de boas maneiras, precisamos de histórias de todos os tipos, 

caso contrário não vale a pena investir nos espaços. 

A ideia de termos esses lugares é ótima, porém nos falta conteúdo e, claro, 

permissão para ler nos intervalos e aulas vagas.”  

R40 

“Os Espaços de Leitura são bem organizados, mas faltam livros para 

adolescentes. Há mais livros infantis e a única hora que os alunos têm para ler é o 

recreio e a direção manda as serventes não deixá-los ficar no cantinho da leitura. 

Isso também atrapalha bastante. Eu acho que eles deveriam deixar porque é a única 

hora em que todos os alunos estão fora da sala. Também deveria ter uma aula por 

semana ou por mês para ir até a biblioteca ou ao pátio, cantinho da leitura. Deveria 

acontecer isso nem que fosse uma vez a cada duas semanas, ou seja, deveriam 

levar os alunos para incentivar a ler mais livros. Assim melhoraria o aprendizado,  
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deveriam colocar alguém na biblioteca para funcionar tendo alguém para 

administrar.”  

 

R41 

“Os espaços de leitura estão em bom estado, a biblioteca está precisando de 

organização. Nossa turma não foi nem uma vez à biblioteca. O espaço de leitura lá 

de fora está bem organizado, é bonito. E ao que está debaixo da escada ainda não 

fui, pois quando entro na escola já vou direto para sala e no recreio não dá para ficar 

lá.”  

R42 

“O espaço de leitura aqui na escola está bem organizado. Claro que não está 

completo, mas os professores precisam ter consciência de que o aluno não deve 

ficar o ano todo dentro da sala de aula. Esse espaço diretamente foi criado para um 

momento de leitura e de reflexão. Temos que cuidar desse espaço, pois na minha 

opinião deveria ter alguns alunos para serem responsáveis para xingar os que não 

gostam ou não querem cuidar do espaço. Na minha palavra, dou os parabéns à 

equipe que está organizando e se dedicando para ver os alunos felizes e mais 

confortáveis. 

Esse espaço é ótimo só que temos que ter aulas ou algum tempo para irmos 

lá, pois dentro de sala de aula não enxergamos tudo.  

O espaço está maravilhoso.  Ocupo nas horas vagas e gosto muito, pois isso 

faz a gente ter mais sentido e refletir lendo livros na escola. Os alunos deveriam 

muito cuidar, mas os alunos não sabem dar valor!!!”  

 

R43 

“Vamos começar pela biblioteca da escola. Para falar a verdade, minha turma 

não foi levada nenhuma vez à biblioteca este ano. É o primeiro ano em que eu estou 

estudando aqui. Gostei dos espaços de leitura, mas percebi que não uso muito. Ouvi 

dizer que alguns alunos foram impedidos de entrar nos espaços. 

Sabemos que os espaços de leitura foram feitos a partir de doações e temos 

que fazer bom uso deles. Cada um de nós que fizermos bom uso dos livros e dos 

espaços trará benefício. Há muito o que melhorar, mas nossa parte tem que ser 

feita. 
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Os espaços foram positivos com certeza, mas às vezes somos impedidos de 

usá-los.”  

 

R44 

“Hoje aprendi que temos três espaços de leitura, a biblioteca, um embaixo da 

escada e outro no pátio. Por já fazer oito anos que estudo aqui, conhecia a biblioteca 

muito bem por sinal e sempre tive a carteirinha. Lá sempre emprestei livros. A 

geladeira do pátio e embaixo da escada eu já vi e gostei muito. Tem alguns livros 

que despertam o meu interesse e quando tenho algum tempo livre pego até algum 

gibi. Na maioria das vezes, a tia manda eu sair dali, mas tudo bem.  

Enfim eu gosto muito, apoio e acho que deveria ter mais incentivo, e que 

deveria ter alguns livros mais conhecidos, que talvez pudessem ser comprados com 

alguma economia da escola... livros de aventura, romance e outros que despertem 

mais “vontade” em outros jovens e adolescentes, que são a maioria. Esse é o meu 

conhecimento dos espaços e sugestão. Muito obrigado se conseguirem cada vez 

mais melhorar, e de nada se eu ajudei em algum ponto.”  

 

R45 

“Os espaços de leitura são bons para você sempre ter um lugar para você ler 

em paz e calma. Ainda melhorias podem ser feitas como a liberação. É muito bom! 

As serventes da escola devem ser mais educadas ao liberar os espaços de leitura 

nas aulas. A ideia da geladeira foi muito legal porque com esse espaço sendo 

cuidado chama mais a atenção dos alunos.”  

 

R46 

“Os novos espaços de leitura criados recentemente na nossa escola estão se 

saindo bem até agora. Mas como todas as coisas têm os seus prós e seus contras, 

esses espaços também os têm, ou seja, quem quiser ler um livro sempre vai ter um 

ali, às vezes a pessoa não tem condição de comprar um e ali vai ter. Mas há 

também os contras, por exemplo, o espaço de dentro da escola, que conta com 

almofadas confortáveis e geladeira literária, na hora do intervalo, não pode ser 

frequentado. Sendo que o intervalo é o único horário em que somos livres para ler, 

lanchar, etc. Melhorando algumas pequenas coisas, será bom para todos nós.”  
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R47 

“Os espaços de leitura são muito bons, criativos, muito legal. 

Mas acho que deveria ser mais usado. Não fui nenhuma vez lá ainda. No 

recreio, não deixam ficar lá. À biblioteca, no ano passado, fui muitas vezes, mas 

esse ano fiz a carteirinha no começo e não fui nenhuma vez. Queria poder ir, pois 

tem muitos livros de que gostaria de ler. Faz nove anos que estudo aqui e este ano 

achei muito legal e criativo os espaços, só acho que poderíamos ir lá mais vezes.”  

 

R48 

“A escola tem espaços de leitura o que ajuda no aprendizado. 

Existe proibição. Eu tinha acabado de lanchar no refeitório e depois de 

sairmos, eu e meu amigo, do refeitório quando pedimos para a servente se 

podíamos ler um livro ela disse que o recreio era lá fora e não poderíamos ficar. 

Depois que levamos um xingão nem fomos mais no espaço de leitura. Acho 

que deveriam orientar mais as serventes sobre os espaços.”  

 

R49 

“Uma boa ideia, porém, a biblioteca devia ficar mais aberta e alguns livros 

estão rasgados. O espaço do lado da escada poderia ficar aberto no recreio. 

Estou na escola há 6 anos e nunca tiveram uma ideia assim, muito boa, 

gostei. 

Alguns alunos deveriam cuidar mais, pois rasgam livros, essas coisas, 

desrespeitando aqueles que gostam! Parabéns pela ideia.”  

R50 

“Os espaços de leitura da escola Paulo Schieffler são bons e muito 

educacional, pois eles têm mais de 300 livros no mínimo. São três lugares na escola 

com esse espaço de leitura. 

O espaço de leitura foi feito para as pessoas lerem e aprenderem mais. 

Muitos alunos e até mesmo professores nas suas horas vagas param em um desses 

espaços para ler os livros educacionais. Tem livros de todos os tipos e gêneros. 

Os espaços são cuidados por todos, são bem arrumados e todos colaboram 

para que todo dia seja mais aprendizagem, as serventes colaboram ajeitando 

quando tem algo fora do lugar.”  
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R51 

“Espaços de leitura são muito legais, pois o aluno pode escolher o livro que 

quiser para ler. 

Muitas pessoas utilizam esses espaços leitura. Isso é muito bom, pois esses 

alunos estão desenvolvendo a sua capacidade de leitura, assim, então, tornando-se 

cada vez melhores leitores. 

Tem muitas pessoas que não dão bola para esses espaços. Porém eu acho 

isso muito legal, útil e criativo. 

Como diz meu avô ‘Veja as coisas com bons olhos, somente assim você 

conseguirá ver a realidade das coisas e ser mais otimista!”  

 

R52 

“Na minha opinião, os espaços de leitura que se estabilizam nessa escola não 

estão sendo bem usados e cuidados. 

A biblioteca está fechada, sendo que nós, alunos, pagamos a escola, a 

carteirinha da biblioteca, achando que seria utilizada para o nosso convívio escolar e 

aprendizado. Mas, infelizmente, os livros não estão sendo usados. 

Os espaços de leituras tanto ao lado da escada quanto o que está no pátio 

estão sendo mal cuidados pelos alunos! Com bastante livro e mais a geladeira 

literária, está sendo divertido pegar um livro e ficar lendo no recreio... 

 

R53 

A não ser pelas serventes e até mesmo diretores que dizem sempre a 

seguinte frase: 

- Vocês sabem que os espaços de leitura não foram criados para passar o 

recreio! 

Então, simplesmente, quando vamos poder ler? Se os professores estão 

correndo com o calendário escolar? 

Se vocês puderem simplesmente arrumar, ou ajudar com esses pequenos 

problemas que com apenas uma conversa podem ser resolvido, será muito bom!”  

 

R54 
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“Os espaços aqui na escola estão sendo bem aproveitados por lugares que 

não tinham nada. Eu acho que está sendo um progresso que a escola está tendo. 

Os lugares estão recebendo muitos livros diferentes a cada dia para as 

pessoas lerem não somente o mesmo livro. 

Eu acho que a escola deve continuar com essas ideias na escola.”  

 

R55 

“Na minha escola tem espaço de leitura, mas as serventes não deixam passar 

para ir até lá e como vamos usar se não deixam passar e os livros da escola são 

todos danificados. Muitos livros repetidos na mesma prateleira, banco danificado de 

tão velha que é a madeira. Os bancos de apoio caem para trás e podem machucar 

os alunos com o tombo, então a servente nos deixa passar.”  

 

R56 

“Bom, vamos começar pela nossa linda biblioteca. Temos que confessar que 

neste ano não fomos até lá. No ano passado, tínhamos o nosso “Dia da Leitura”, 

sinto falta disso. 

Mas temos também os cantinhos para isso e acho muito criativo. Apoio essa 

ideia, principalmente o espaço embaixo da escada, um lugar muito confortável. 

Todos os dias frequento aquele espaço. E o espaço de leitura no pátio? 

Bom, eu, particularmente, “adoro”. Além de ser um dos melhores espaços que 

temos na escola, deixa-a mais bonita e é muito criativo. 

Para mim, a leitura é essencial, já aprendi e aprendo muito com a leitura na 

escola.”  

 

R57 

“Em minha escola, foram feitos três espaços de leitura, tem a biblioteca, no 

pátio e no canto da escada. Ao espaço do canto da escada nem sempre podemos ir, 

pois as serventes não deixam e na hora do recreio fecham as portas. O espaço do 

pátio é mais usado no recreio ou na educação física, pois, às vezes, muitos não 

estão com roupas adequadas. Na biblioteca, é onde mais gosto de ir, mas está 

fechada neste ano, pois a bibliotecária está de licença. Bom todos os espaços são 

ótimos para a leitura, para conversas.”  
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R58 

“Na minha opinião, eu acho um trabalho bem legal, só não é muito 

reconhecido pelos alunos. 

Algumas pessoas se dedicam para que seja o melhor para nós, mas algumas 

pessoas não sabem valorizar o trabalho alheio, ou seja, desrespeitam as regras etc. 

Mas tudo tem o seu lado bom, e os espaços, para quem sabe usar e para 

quem gosta, estão sendo muito úteis. 

Eu acho que quem não gosta mesmo assim deve respeitar e ajudar a cuidar 

porque tudo isso foi pensado para o nosso bem, e isso auxilia muito nos estudos 

também, facilita a leitura, traz facilidade de entender os conteúdos, entre outras 

coisas.”  

 

R59 

“Os espaços de leitura da nossa escola ainda precisam de algumas reformas. 

A biblioteca não foi utilizada nenhuma vez esse ano. Os livros nos espaços de leitura 

são doações. A escola precisa de mais organização principalmente nesses espaços. 

Falta livros adequados para as idades dos alunos, e temos apenas dois lugares 

sendo utilizados e um deles não pode ser usado no recreio. 

Na minha opinião, se a escola organizasse mais os espaços de leitura já 

ficaria melhor, talvez algumas reformas e a reorganização de algumas coisas. 

Assim, os espaços seriam mais utilizados e ficariam melhor para ser usados.” 

 

R60 

“Bom, passamos por três lugares de leitura, usamos apenas dois deles. Eu, 

particularmente, não gosto de ler, mas acho bem útil esses espaços para a leitura. 

Não gosto muito de ler, mas esses espaços me chamaram muito a atenção. E, às 

vezes, indo para o recreio, fui sentar para ler um livro, e alguém me advertiu e me 

disse que não podia ficar ali lendo durante o recreio. 

Deve ser muito bom para quem gosta de ler e em casa não tem tempo, 

apenas acho que poderiam ser mais monitorados para não ficarem estragando o 

espaço e os livros.”   
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R61 

“Biblioteca: cheiro ruim; tem uma parte de reunião lá e uma biblioteca, espaço 

para reunião e no auditório está bem desorganizado. 

Embaixo da escada: tem vez que tem bagunça, não tem livros muito legais, 

às vezes não posso ler ali porque tem gente sentada sem fazer nada, só ocupando 

espaço e é muito ruim isso. É um lugar para ler, não para descansar. 

No pátio: lá é muito legal. O único lugar legal! Pena que os livros são mais 

para crianças. Pouca coisa para adolescentes e jovens. Talvez seja por isso que 

quase as pessoas não leem os livros, mas tudo pode melhorar. Cada um ajudando 

um pouco tudo fica melhor. Então essa foi a minha opinião sobre os espaços de 

leitura na escola Paulo Schieffler”. 


