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RESUMO 

 

O estudo investiga o processo de implementação do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, PNBE e a formação do leitor na Educação Infantil de Natal. É certo que a 

promoção da leitura literária é a oportunidade de inserção no mundo ligado à 

cidadania, aos direitos humanos e à justiça social, pois é a leitura que dá sentido à vida 

e, portanto, um direito de todos. O estudo se caracteriza como uma pesquisa 

qualitativa de abordagem avaliativa. O procedimento metodológico de constituição do 

corpus de pesquisa se deu em três etapas: a primeira foi a análise das leis e os 

documentos de políticas públicas nacionais de promoção da leitura; os questionários 

aplicados pelo Comitê Gestor – Natal/RN nos CMEIs e os sites disponíveis do MEC 

que prestam conta da distribuição do acervo; na segunda etapa, foi adotado como 

procedimento metodológico a entrevista semiestruturada, elaborada com questões 

abertas que focam na gestão do programa e no acervo do PNBE; e a terceira etapa foi a 

visita a 21 Centros de Educação Infantil de Natal para a realização das entrevistas e da 

etapa da observação exploratória dos espaços de leitura. São atores informantes nesta 

pesquisa: os assessores da SME - Natal e do FNDE, gestores dos Centros Municipais 

de Educação Infantil e professores, totalizando 30 informantes. Tomou-se como 

referencial teórico-metodológico os estudos de Amarilha (1993; 1994; 2002; 2006; 

2010; 2012), Bardin (2001), Bogdan; Biklen (1994) Castro (2007; 2008; 2012), Demo 

(2000; 2006; 2008), Fischer (2006), Moreira; Caleffe (2008); Paiva (2008; 2012), 

Secchi (2010; 2012), Soares (2003; 2008) e Zilberman (2001; 2003; 2008).  A análise 

indica que a estratégia de descentralização adotada no modelo de gestão pública 

transfere as responsabilidades e assunção do PNBE, eximindo os atores do 

planejamento de ações que garantam a eficiência e eficácia da implementação da 

política de leitura em níveis nacional e municipal.  O qualificado acervo distribuído 

pelo MEC chega a todos os Centros de Educação Infantil independente da vontade ou 

da ação dos professores, poucos o conhecem, visto que não têm informação sobre o 

PNBE, tampouco recebem formação específica de maneira a articulá-lo à prática de 

leitura com as crianças da Educação Infantil. Os projetos de leitura implementados 

pela iniciativa privada na Educação Infantil de Natal se sobrepõe ao PNBE, tornando-o 

invisível. Os espaços de leitura disponíveis para essa etapa de escolarização se 

resumem a cantinhos de leitura. Em alguns Centros Infantis, os livros permanecem 

guardados nas caixas ou trancados em armário fora de uso por professores e 

estudantes. Assim, o cuidado com a aquisição, a seleção do acervo, a preocupação com 

a oferta da leitura e do livro para esse nível de educação se perdem em volumes de 

caixas fechadas, professores alijados do processo e crianças sem o encantamento da 

leitura e do livro. Nesse contexto, este trabalho chama atenção para o quanto ainda se 

precisa investigar com o objetivo de compreender as perspectivas, tensões e desafios 

sobre as políticas públicas de promoção da leitura no nosso país. Espera-se que a 

pesquisa possa contribuir para melhorar o modelo de gerenciamento do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola - PNBE garantindo a democratização da leitura e, por 

conseguinte, a formação do leitor na Educação Infantil. 

 

 

Palavras Chave: PNBE, Avaliação, Gestão Pública, Educação Infantil. 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the process of implementation of Programa Nacional 

Biblioteca da Escola, PNBE, and the reader's training on Childhood Education level in 

Natal. The promotion of literary reading is the opportunity of inclusion in a world that 

is connected to citizenship, to human rights and social justice, because the reading is 

the way which gives meaning to the life and, therefore, it is a right for everybody. The 

study is characterized as a qualitative research with evaluative approach. The 

methodological procedure that constitutes this corpus took place in three stages: the 

first one was about the analysis of laws and documents of national public policies for 

the reading promotion; questionnaires were applied by Managing Committee - 

Natal/RN to CMEIs and the available websites from MEC that provide distribution of 

the acquis; in the second stage, we adopted the semi-structured interview as a 

methodological procedure elaborated with open questions that focus on the program 

management and to the acquis of PNBE; and in the third step we visited the 21 centers 

of childhood education in Natal for interviewing and to do the exploratory observation 

in places of reading. The Informant actors in this research are:  the advisors of SME - 

Natal and FNDE, managers and teachers in Municipal Childhood Education Centers 

who totalize 30 informants. This theoretical and methodological framework follows 

the studies of Amarilha (1993; 1994; 2002; 2006; 2010; 2012), Bardin (2001), 

Bogdan; Biklen (1994), Castro (2007; 2008; 2012), Demo (2000; 2006; 2008), Fischer 

(2006), Moreira; Caleffe (2008), Paiva (2008; 2012), Secchi (2010; 2012), Soares 

(2003; 2008) and Zilberman (2001; 2003; 2008).  The analysis indicates that 

decentralization strategy which is adopted in public management model will transfer 

responsibilities and assumption of the PNBE, exempting the actors to planning actions 

ensuring the efficiency and efficacy implementation on reading policy to national and 

municipal levels. The qualified acquis that is distributed by MEC reaches every 

Childhood Education center and does not depend on teacher's desire or it action, only a 

few of them know about it and they do not have information about the PNBE, neither 

receive specific training in order to articulate it to the practice of reading with children 

from Childhood Education. The reading project implemented by private education 

system in Natal overlaps the PNBE, making it invisible. The reading places that are 

available for that schooling stage are summarized to the reading corners. In some 

CMEI, books remain stored in boxes or they are locked in the closet, out of use to the 

teachers and students. Thus, care for the acquisition, selecting acquis, and a 

preoccupation to the supply of the reading and books for this education level are lost 

into volumes of closed boxes, teachers are jettisoned to this process and children do 

not have any enchantment to the reading or books. In this context, this paper draws 

attention to how much we should still investigate in order to understanding the 

perspectives, stresses and challenges from public policies for the reading promotion in 

our country. We hope that the research will help to improve the management model of 

the PNBE, ensuring the reading democratization and therefore the reader's training in 

early Childhood Education. 

 

 

Keywords: PNBE, Evaluation, Public Management, Early Childhood Education. 
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CAPÍTULO 1 

ONDE ESTÃO OS LIVROS? 

O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo 

acompanhado.  

                                                                                              Mario Quintana 

 

Quintana, nos versos intitulados Dupla delícia, foi muito sábio ao escrever 

que o livro nos permite estar sozinho e acompanhado simultaneamente. De fato, é 

assim que ficamos sempre que lemos um livro em um quarto, um parque, uma sala. 

Ninguém precisa estar ao nosso lado conversando. E mesmo que apenas nossa 

respiração, ou o barulho do virar das páginas ao ir de uma a outra, seja capaz de 

“quebrar” o silêncio, quando se tem um livro nas mãos, a pessoa pode estar, 

indubitavelmente, muito bem acompanhada. Essa é uma das magias próprias do livro 

que, desse modo, encanta leitores. 

É impossível negar que por meio das palavras, do contato direto com grupos 

de professores e crianças nas escolas, bibliotecas e salas de aula, vivenciamos muitas 

experiências inefáveis como leitores e professores. Entretanto, ao mesmo tempo em 

que há um encantamento, deparamo-nos com o ínfimo gosto pela leitura que se 

evidencia na maioria das pesquisas que trata desse assunto no nosso país, a exemplo 

da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. 

Podemos afirmar que a leitura constitui um dos processos básicos com o qual 

o homem é capaz de adquirir novos conhecimentos, trocar informações e interagir 

socialmente, sendo ela essencial à formação das pessoas. No entanto, nossos alunos 

vêm apresentando uma prática de leitura restrita e limitada, apesar de se perceber que 

há um investimento escolar no quesito leitura, ainda que concentrado em atividades 

repetitivas, mecânicas ou com fins de cobrança didática como comprovam as 

pesquisas de Amarilha (1991), Cosson (2007) e Silva (2009). 

Na experiência profissional acumulada nos últimos 20 anos como docente da 

rede pública de ensino, lecionando nas duas pontas extremas da educação básica, da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, e também no Ensino Superior por meio da 

docência no curso de Pedagogia, percebemos a lacuna na formação leitora dos 

estudantes e no repertório de literatura acumulado durante todo o seu processo de 

escolarização e em todos os níveis de ensino. A respeito da lacuna percebida nos 
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estudantes de graduação em Pedagogia, Kramer (2010), através de sua pesquisa 

Cultura, modernidade e linguagem: o que narram, leem e escrevem os professores, 

revela que a escola “produz não leitores”, devido aos problemas de como se trabalham 

a leitura e a literatura em todos os níveis de ensino. Para a autora, a leitura na escola se 

“encapsula” em leitura da escola onde notas, fichas, provas e apostilas com resumos 

das histórias ocupam todo o tempo e espaço da leitura deleite e fruição. 

A promoção da leitura literária é sem dúvida a oportunidade de reverter as 

lacunas apontadas anteriormente e deve envolver temas variados nas instituições de 

ensino que abranjam o aprendiz, o educador, a sua formação e o compromisso com a 

prática de educar, os familiares e a escola, além de fomentar uma visão crítica do 

mundo,  que permita ao sujeito uma vivência no mundo mais ligado à cidadania, aos 

direitos humanos e à justiça social. A leitura nos ajuda a dar sentido à vida. E esse é 

um direito de todos, está escrito nas políticas públicas, educacionais e sociais do nosso 

país, embora ainda não tenha se transformado em realidade para os nossos aprendizes 

no cotidiano das salas de aula. 

Este trabalho chama atenção para o quanto ainda precisamos investigar com o 

objetivo de compreender as perspectivas, tensões e desafios sobre as políticas públicas 

de promoção da leitura no nosso país. Este estudo se situa no campo das Ciências 

Humanas, em que se inserem a Educação, por meio de uma pesquisa sobre o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e a formação do leitor; e da Administração, por 

meio da avaliação dos modelos gerenciais de implementação das políticas públicas, 

educacionais e sociais de promoção da leitura.  

Espera-se que a pesquisa contribua para melhorar a qualidade na educação 

das crianças pequenas no que diz respeito à leitura. Por se tratar, especificamente, da 

formação do leitor de literatura na escola de Educação Infantil, considerando as 

contribuições do acervo do PNBE para esse nível de ensino, estabelece em seus 

fundamentos teóricos avaliação dos modelos de gerenciamento para implementação de 

políticas públicas para a formação do leitor, a formação do professor mediador de 

leituras e os espaços de leitura destinados às crianças da Educação Infantil, de acordo 

com o que preconiza as leis, decretos e documentos do livro e da leitura no Brasil e em 

Natal - RN. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Ancorando-se nos estudos de Rego (1990), Coelho (2000), Zilberman (2003), 

Silva (2009), e confirmados pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 3 (2012), a 

escola, ao lado da família, é a grande responsável pela formação do gosto de ler. Por 

isso, torna-se necessário investigar as razões pelas quais nos encontramos em uma 

realidade na qual os níveis de leitura dos nossos alunos são insatisfatórios, conforme 

apresenta o relatório do Exame do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes 

(PISA, 2012), em que os estudantes brasileiros atingiram o nível 3 de aprendizagem, 

em uma escala que vai de 1 a 6 (sendo que 1 é o pior resultado e 6, o melhor).   

Nesse contexto, cabe investigar de que modo o Programa Nacional Biblioteca 

da Escola está sendo implementado nas escolas brasileiras como política de formação 

de leitores, e em que medida a escola contribui ou não com a formação leitora dos 

estudantes utilizando o acervo do PNBE, já que muito se tem investido em programas 

de governo e em projetos direcionados ao fomento à leitura. Entretanto, o “Brasil 

ainda não atingiu os níveis de leitura satisfatórios para que possamos afirmar que 

temos um público comprometido com a leitura” (PANSA, 2012, p. 8).  

Para este trabalho, entende-se leitura para além de uma simples 

decodificação, o que implica o uso de experiências pessoais, a tônica do olhar que 

cada leitor coloca na sua leitura, o enfoque e outros fatores. Conforme nos diz Oliveira 

(2005), ler não é apenas decifração ou vocalização, mas a compreensão do escrito. Por 

essa via, não se pode, portanto, adotar o conceito de alfabetização isoladamente. 

Concomitantemente, é preciso considerar o conceito de letramento que, ultrapassando 

a mera aquisição e domínio do código, diz respeito aos usos sociais que as pessoas 

fazem da leitura e da escrita (SOARES, 2003). Ser letrado é ser capaz de estabelecer 

sentidos à linguagem. Por extensão, quando se trata de leitura literária, pode-se falar 

em letramento literário (COSSON, 2007), o que significa se apropriar da literatura de 

modo crítico, explorando seu potencial criativo e estético.  

O letramento literário pode se iniciar antes de se saber ler e escrever, através 

de contatos com histórias, provérbios, ditos populares, adivinhas e outros textos 

ficcionais e poéticos da oralidade. Esse processo terá continuidade na escola com o 

aprendizado da leitura e da escrita, através dos impressos e/ou digitais - livros, jornais, 

revistas, receitas, rótulos, entre outros aportes textuais. O trabalho dos professores é, 
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portanto, imprescindível para ampliar a cada etapa da escolaridade o letramento 

literário.  

O contato com a literatura desde cedo é determinante na formação da criança 

leitora. Segundo Tuttle e Paquette (1993 apud Amarilha, 2012 p. 56), “proporcionar as 

nossas crianças o sucesso na relação com a linguagem deve ser uma meta pedagógica 

maior. Nos primeiros anos escolares, a autoestima da criança depende em grande parte 

de sua relação com a leitura”. Assim, continua Amarilha, “a leitura deve ser o mais 

saudável possível, novidadeira, surpreendente, estimulante, lúdica – e isso tudo a 

literatura oferece” (AMARILHA, 2012, p. 56). 

Ainda refletindo acerca do ensino da leitura de literatura para a infância, 

como objeto de formação da criança leitora, pode-se reiterar que a formação do leitor 

se configura como uma grande questão que, paradoxalmente, caracteriza-se como 

entrave para muitos professores e para o sistema educacional. Nota-se que os 

professores não sabem como trabalhar a leitura, o que podemos comprovar através da 

pesquisa O ensino de literatura na escola: as respostas do aprendiz, (AMARILHA, 

1994), desenvolvida com estudantes do Ensino Fundamental, a qual detectou a 

utilização do “texto literário para fazer exercícios de gramática, para enriquecer o 

vocabulário, para estímulo redacional”, ou ainda para acalmar as crianças, como 

atividade sem significado, ou como pretexto para fins avaliativos. Outro exemplo é a  

pesquisa de Alfalendo (SOARES, 2010), desenvolvida com 25 professores de Belo 

Horizonte, a qual confirma que a maioria de creches e pré-escola ainda não usa livros-

brinquedo, por exemplo, para a iniciação à recreação ou gosto formador de leitura por 

desconhecimento, inacessibilidade, temendo que a criança não consiga manuseá-los, e 

ainda por que no mercado editorial há poucos títulos para esse nível de escolarização.  

Em outros contextos, a leitura da literatura em sala de aula, ao invés de 

colaborar no processo de formação do leitor, devido ao potencial que oferece ao 

desenvolvimento cognitivo da criança, é corriqueiramente abordada como pretexto 

para ensinar conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Essa prática é decorrente 

da cultura escolar em que as atividades de leitura estão vinculadas às atividades 

pragmáticas de ensinamentos curriculares ou a valores morais.  

O Guia do PNBE (2014) para a Educação Infantil considera que a relação do 

leitor, dessa faixa de Ensino, com o texto deve ser mediada em uma relação de 

cumplicidade e a mais aproximada possível. Ao mediador cabe escutar as 

manifestações das crianças, como palavras e gestos, uma vez que a escuta 
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compreensiva pode melhorar o modo de conduzir a mediação. Por isso, a importância 

de se ler com as crianças da Educação Infantil. 

É importante ainda ressaltar que os documentos norteadores do PNBE em 

suas várias edições enfatizam a necessidade de se investir na capacitação de 

professores mediadores de leitura que propiciem práticas e eventos de leitura visando à 

formação de novos leitores. A propósito disso, podemos citar o relatório do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola - PNBE: leitura e literatura nas escolas públicas 

brasileiras, o qual constatou que 

 

qualquer  política de formação de leitores, além de investir no 

acervo, em estrutura física e material (mobiliários) precisa, 

fundamentalmente, investir nos profissionais (professores, 

coordenadores, diretores e bibliotecários) que atuam na formação 

dos estudantes leitores e escritores, para que possam se tornar 

leitores. Esta é uma responsabilidade institucional do poder público, 

haja vista não ser possível, na contemporaneidade, dada a 

complexidade que também cerca a carreira docente, partir do 

pressuposto de que os profissionais da escola já estariam preparados 

para essa forma de trabalho (BRASIL, 2008, p. 103). 
 

Esse relatório é resultante de uma série de seminários regionais realizados em 

2005 para responder aos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas da União, em 

2002, e teve como objetivo contribuir para a reflexão de gestores e professores no que 

diz respeito às práticas de leitura que se desenvolvem na escola, à formação do 

professor e à situação do espaço físico para a implantação da biblioteca, de forma a 

integrá-la à dinâmica escolar como ambiente central aos processos de aprendizagem e 

disseminação de informações.  

Segundo Paiva (2012), nesses seminários percebeu-se que  

 

os acervos distribuídos não estavam sendo usados e que mediadores 

de leitura precisavam ser formados, já que, como o Censo Escolar de 

2000 indicou: “apenas 27,6% das escolas que receberam os acervos 

do PNBE em 1998 e/ou 1999, declararam participar do programa”. 

Ainda assim, é consenso entre pesquisadores e docentes atuantes na 

educação básica que as medidas tomadas pelos gestores da política 

não têm conseguido alcançar os profissionais que serão os 

responsáveis por lidar com esses acervos (PAIVA, 2012, p. 18). 

                                                           

 

Diante do exposto, consideramos necessário investigar questões relacionadas 

à gestão do PNBE na Rede Municipal de Ensino de Natal. Nesse sentido, a pesquisa 
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“O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE: da gestão ao leitor na 

Educação Infantil de Natal-RN” busca responder ao seguinte problema: de que forma 

vem sendo implementado o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE na 

Educação Infantil de Natal-RN?  

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO  

 

O interesse na investigação está embasado no pressuposto de que “a 

linguagem e os enredos literários proporcionam à criança a possibilidade de adquirir 

autoestima, identidade cultural, independência e capacidade para lidar com o mundo a 

sua volta” (TUTTLE; PAQUETT 1993 apud AMARILHA, 2012, p. 55). 

A origem dos nossos estudos remonta a vários caminhos percorridos (2003-

2012) em busca de uma rota que levasse o leitor ao encontro do texto ainda que não 

estivesse apto a caminhar sozinho, considerando que os leitores menos experientes têm 

a necessidade de uma mediação para poder interagir com o texto de forma 

significativa. Nessa metáfora, anunciamos os trabalhos investigativos feitos com 

crianças da Educação Infantil em três momentos distintos de qualificação profissional.  

O primeiro estudo de natureza bibliográfica investigou a contribuição das 

atividades lúdicas na escola para o processo de alfabetização das crianças de seis anos, 

resultando no trabalho monográfico A importância do lúdico no processo de 

alfabetização das crianças de seis anos (SILVA, 2003), apresentado à Universidade 

Potiguar para aquisição do título de especialista. Vale ressaltar que no ano de 2003 as 

crianças de seis anos ainda estavam na Educação Infantil, pois o Ensino Fundamental 

em nove anos só começaria a ser discutido no Brasil em 2004 e efetivado a partir de 

2006. O segundo trabalho investigou as práticas de leitura adotadas por professoras na 

Educação Infantil em duas escolas de Natal, uma pública e outra particular, o que 

resultou em uma pesquisa qualitativa apresentada ao Instituto de Formação de 

Professores Presidente Kennedy como requisito para obtenção do título de 

especialista, intitulada As práticas pedagógicas e a formação do leitor infantil 

(SILVA, 2010). Uma terceira investigação foi uma pesquisa ação desenvolvida em um 

Centro de Educação Infantil de Natal, cujo título era Leitor em Formação: uma 

experiência na Educação Infantil (SILVA, 2012). Como o próprio nome diz, a 

pesquisa ação é uma intervenção feita pelo pesquisador em pequena escala sobre um 

problema diagnosticado; é um exame muito de perto dos efeitos dessa intervenção; 
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preocupa-se com o diagnóstico, a avaliação e a resolução do problema dentro do 

contexto no qual surgiu. Nessa intervenção, o professor pesquisador trabalha em uma 

sala de aula para produzir determinadas mudanças ou melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Os resultados apontados no trabalho intitulado Leitor em formação: uma 

experiência na Educação Infantil (SILVA, 2012) nos mostraram que o professor 

necessita ter plena consciência de como a literatura infantil pode figurar no contexto 

da rotina escolar para formar a criança leitora, perpassando por políticas públicas de 

fomento à leitura e de formação continuada para o professor leitor e mediador de 

leituras. 

Pelos caminhos dessa trajetória enfrentamos muitos percalços e descobrimos 

mistérios que se constituíram em motes para pesquisar e dialogar com o objeto de 

investigação, o PNBE e a Educação Infantil. A exemplo disso, destacamos a 

inexistência de acervo literário na escola, as dificuldades enfrentadas pelo professor 

para trabalhar literatura com crianças não alfabetizadas, o desconhecimento sobre o 

programa nacional de fomento à leitura, falta de acessibilidade aos livros do PNBE, 

dificuldades com a gestão da escola em liberar os livros guardados nos armários das 

coordenações e direções e falta de formação continuada para mediação de leitura para 

crianças da Educação Infantil. 

Acreditamos que ler é uma prática social fundamental à formação da 

cidadania e importante via de acesso ao conhecimento e à cultura. É por meio da 

leitura de literatura que o sujeito amplia suas possibilidades de inserção social e 

cidadã, ganha condições para o desenvolvimento de habilidades diversas, como 

argumentar, criticar, comparar e raciocinar, além de possibilitar a ampliação do 

repertório cultural e o acesso ao patrimônio universal da humanidade. Contudo, o 

gosto pela leitura não é inato, ele precisa ser adquirido por meio de uma prática de 

leitura sistemática e lúdica da criança em vários contextos de leitura. Para tanto, as 

crianças 

 

precisam ser fluentes em linguagem. As dificuldades nessa área 

podem desestimular e comprometer uma vida escolar e social bem 

sucedida. Para proporcionar o sucesso, não se pede muito, mas 

respeito à natureza lúdica que a infância demanda. (AMARILHA, 

2012, p. 55) 
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É inegável que nas duas últimas décadas houve, por parte do governo,  uma 

grande investida na distribuição de livros nas escolas públicas de todo país por meio 

do Programa Nacional Biblioteca da Escola, e, segundo os últimos dados do 

MEC/2014, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

 

investiu, este ano, R$ 1,3 bilhão nos programas do livro. As obras 

didáticas são escolhidas pelos professores e distribuídas 

gratuitamente a toda rede pública de ensino. O FNDE ainda compra 

e distribui, todos os anos, livros para compor as bibliotecas das 

escolas públicas. Link Público: CD/FNDE/MEC - Resolução 

7/2009, Acesso em: 21/11/2014 
 

 

Não obstante essa dinâmica, ainda estamos muito aquém do desejado, 

principalmente no que concerne à Educação Infantil. 

O artigo 208 da Constituição Federal do Brasil (1988) instituiu que a 

Educação Básica deve ser obrigatória dos 4 aos 17 anos e que o atendimento à 

Educação Infantil deve ser realizado em creches (para crianças de 0 a 4 anos) e em 

pré-escolas (para crianças de 4 e 5 anos). Desse modo, a Educação Infantil se 

consolida como a primeira etapa da Educação Básica, tendo como objetivo o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade nos aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 2007).  

A esse propósito, vemos que no início do PNBE, em 1997, as crianças 

pequenas foram excluídas da política de formação de leitor e, somente em 2008, onze 

anos depois, as escolas de Educação Infantil foram contempladas com o acervo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, iniciativa que tem, segundo Soares (2012), 

para além de seus significativos efeitos pragmáticos - propiciar às crianças de zero a 

cinco anos acesso ao livro - um também significativo valor simbólico: sinaliza a 

importância, e mesmo a necessidade, nem sempre reconhecidas, da presença do livro e 

da leitura no processo educativo da criança antes que tenha início sua alfabetização 

formal no Ensino Fundamental. A respeito da importância da literatura dentro da 

escola, Faria salienta que 

 

mesmo vivendo numa sociedade letrada, a grande maioria das 

crianças brasileiras não tem a oportunidade de conviver com a 

literatura nos seus primeiros anos de vida. Essa constatação nos leva 

a inferir sobre o papel fundamental da instituição da Educação 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000007&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000007&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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Infantil como espaço privilegiado de aproximação da criança com a 

literatura (FARIA, 2006, p.56). 

 

Segundo Pereira (2006), o PNBE foi instituído por meio da Portaria 

Ministerial nº 584 de 28 de abril de 1997, tendo como objetivo assegurar o acesso de 

alunos e professores à cultura, à formação e aos conhecimentos socialmente 

produzidos ao longo da história da humanidade; isto é, incentivar a prática da leitura 

nas escolas públicas de todo o Brasil por meio da distribuição de livros dos seguintes 

gêneros textuais: poemas, contos, crônicas, teatro, texto de tradição popular, romance, 

memória, diário, biografia, ensaio, obras clássicas, histórias em quadrinhos. 

A seleção dos títulos diferenciados por cada gênero é adquirida por meio de 

edital público, no qual são adotados alguns critérios (qualidade literária do texto, 

adequação temática e projeto gráfico), de acordo com Pereira (2006). Além disso, são 

distribuídas coleções destinadas à formação permanente do professor em todas as áreas 

do conhecimento (BRASIL, 2006).   

Segundo Pereira (2006), o Ministério da Educação, nas edições de 2000 a 

2010, definiu a distribuição dos acervos de obras de referência enviados para todas as 

bibliotecas públicas considerando o número de alunos matriculados.  Utilizou-se para 

tanto o Censo Escolar para determinar o número de livros a ser adquirido em cada ano, 

uma vez que os recursos utilizados na viabilização desse programa são assegurados 

pelo MEC por meio dos orçamentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). 

O PNBE integra as ações “Por uma Política de Formação de Leitores”, 

desenvolvidas pelo MEC, Ministério da Educação, a partir de três eixos norteadores: 

a) retomar a biblioteca escolar como foco de ação; b) acervos de uso coletivo voltados 

para a ampliação das bibliotecas e espaços de leitura e c) atendimento universal às 

escolas da Educação Básica (PEREIRA, 2006). A regulamentação dessa política de 

formação de leitores se encontra fundamentada em três volumes, apresentando uma 

visão geral sobre o que cada um deles contém, a saber:  

 

volume 1 – “Por uma Política de Formação de Leitores” – contempla 

o que vem sendo desenvolvido no que concerne à leitura, ao livro e à 

biblioteca no processo de formação de leitores e uma discussão 

acerca dos dados coletados na pesquisa avaliativa do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (BERENBLUM, 2006); 
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volume 2 –“Biblioteca na Escola” – traz algumas reflexões acerca 

dos investimentos aplicados pelo MEC no sentido de assegurar o 

acesso à leitura na escola, além de apresentar algumas proposições 

de atividades voltadas para o uso das obras distribuídas pelo PNBE 

(PEREIRA, 2006); 

 

volume 3 – “Dicionários em Sala de Aula” – evidencia a necessidade 

de os alunos ampliarem os seus repertórios vocabulares na maioria 

das modalidades de ensino da educação básica, como uma forma de 

inseri-los no universo da informação (RANGEL, 2006). 

 

É indiscutível a importância dos livros, assim como a presença de bibliotecas 

em escolas, sendo de Educação Infantil ou não. Portanto, faz-se necessária não só a 

discussão dessa temática, mas também a pesquisa sobre esse Programa de tamanha 

magnitude focado na distribuição de livros literários. Essa é a maior crítica ao PNBE: 

manter-se praticamente na distribuição de livros e não investir na formação de 

profissionais que medeiam a leitura. Como salienta Silva (2009), essa estratégia 

deveria ser acrescida às políticas públicas de melhoria e implementação de bibliotecas, 

bem como à informação nesses espaços.  

Os livros de literatura no espaço escolar conferem à criança uma 

multifacetada forma de acesso ao saber, evidenciando-se a importância da ação 

docente. Todavia, para que a formação do pequeno leitor se efetive, é preciso a 

presença de um mediador preparado como leitor e formador de leitor, permitindo que a 

criança participe e desfrute da experiência prazerosa da leitura. 

O educador tem a possibilidade de aguçar nos alunos a vontade de querer 

aprender a ler e escrever, revelando-lhes a importância desses recursos para um melhor 

entendimento dos meios social, cultural e político. E é justamente pelo que a leitura 

literária pode oferecer de possibilidade de sentidos que se deve delimitar o que é 

possível ou não fazer nas práticas pedagógicas, para que não se escolarize tanto a 

literatura a ponto de se invisibilizar as possibilidades de articulações próprias da 

linguagem oferecidas através do texto literário.  

Sobre a linguagem literária em uma concepção contemporânea, Amarilha 

(2012) acrescenta que 

 

A linguagem literária organiza os fatos em forma diferente da 

linguagem oral do cotidiano. Como essa roupagem tem bossa, ritmo, 

humor, o leitor mirim percebe que está diante de uma maneira 

diferente de ser da língua. É por essa razão que muitas vezes a 

criança solicita a repetição de uma mesma história, principalmente, 

crianças pré-escolares (AMARILHA, 2012, p. 49). 
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Desse modo, revela-se o valor da linguagem literária como transformadora e 

criadora de realidades, contudo, sempre presente no cotidiano das instituições de 

Educação Infantil. Evidencia-se, então, a necessidade de pesquisas que aprofundem 

questões específicas, que articulem educação, ensino de leitura e de literatura, e gestão 

de políticas públicas pró-formação de leitor. Pesquisas que, indo além das reflexões 

disciplinares, possam estreitar relações com outras áreas de conhecimento, de forma 

que a visão de educação literária seja ampliada, ressignificada.  

Considerando essas particularidades da linguagem literária, o PNBE, a gestão 

pública e a formação do leitor na Educação Infantil, urge a necessidade de um estudo 

sobre a implementação do Programa Nacional Biblioteca da Escola e suas 

contribuições para a formação do leitor de 0 a 5 anos na cidade do Natal-RN. 

Sendo assim, este estudo se faz necessário e fundamental, visto que busca 

conhecer aspectos da Política Pública de fomento à leitura que não são contemplados 

em documentos oficiais. Com este estudo, esperamos verificar como acontece a 

implementação, circulação e acessibilidade dos professores e das crianças no que se 

refere ao acervo de literatura para infância a eles destinado.  

Por essas razões, justifica-se a inter-relação literatura, políticas públicas e a 

gestão na Educação Infantil no intuito de investigar as contribuições do PNBE para a 

formação da criança leitora, considerando o texto literário como meio privilegiado 

para promover o sucesso da criança nas habilidades da linguagem.  

 

1.3 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO: QUESTÕES, PROBLEMA E OBJETIVOS DA 

PESQUISA 

 

Considerando como eixo norteador desta investigação o ensino de literatura 

na Educação Infantil e a formação do leitor por meio do acervo do PNBE 

disponibilizado nas Edições de 2008- 2010- 2012 para os Centros Municipais de 

Educação Infantil de Natal, consideram-se no contexto deste estudo as seguintes 

questões: 

 

 como se dá a gestão do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE no 

tocante a distribuição, armazenamento e receptividade do acervo na Rede 

Municipal de Ensino de Natal para o nível de escolarização da  Educação 

Infantil? 
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 como estão organizados os espaços de leitura e biblioteca escolar para crianças 

da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal- RN? 

 

 

Frente a esses questionamentos, a fim de colocar um limite conceitual no 

tema e no problema, infere-se como tema de estudo a gestão do PNBE na Educação 

Infantil de Natal- RN. Assim, foi feito um recorte de estudo em torno da gestão 

pública na Educação Infantil voltada para a prática de leitura da criança por meio da 

Literatura Infantil disponibilizada nos acervos do PNBE. Em consequência, 

configurou-se o seguinte problema de pesquisa: como se dá a implementação do 

PNBE na Educação Infantil de Natal - RN?  

Para o estudo desse objeto, serão demarcados alguns balizadores sob os quais 

a pesquisa deve ser apreciada. 

Como etapa inicial da pesquisa, faremos um levantamento das Leis, Decretos, 

Documentos e Diretrizes que norteiam, regulam e prestam conta do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola – PNBE. Uma vez que o programa é o nosso objeto de 

pesquisa, considerando que ele se encontra em vigor, é necessário conhecer, discutir e 

avaliar as diretrizes que o põem em funcionamento no país.  

Em seguida, serão feitas entrevistas com os assessores que integram a equipe 

de gestão dos órgãos responsáveis pelo PNBE municipal, especificamente do 

Departamento de Educação Infantil – (DEI), da Secretaria Municipal de Educação, 

responsável por gerir e administrar as formações continuadas dos professores da 

Educação Infantil, a fim de subsidiar os nortes da pesquisa.  

Como terceira etapa da pesquisa, faremos uma visita de campo a 21 Centros 

de Educação Infantil da Cidade do Natal que foram contemplados com os acervos do 

PNBE desde a sua primeira edição para a Educação Infantil em 2008 até a terceira 

edição em 2012, a fim de verificar a presença ou ausência do acervo de literatura para 

infância, o seu estado de conservação e armazenamento; conhecer como se dá a 

receptividade dos livros de literatura e os de formação do professor, quando chegam à 

escola; observar e avaliar os espaços de leitura de cada instituição, e analisar a 

acessibilidade das crianças e professores ao material distribuído pelo MEC, através do 

PNBE.   
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Ciente das ações do PNBE, como quarta etapa da pesquisa, serão 

aprofundados os estudos sobre os modelos de gestão de políticas públicas, sociais e 

educacionais de leitura, a necessidade da formação do professor mediador de leitura na 

intenção de avaliar as possibilidades interativas e formativas do texto literário 

integrante dos acervos do PNBE 2008- 2010- 2012 e os efeitos que este pode provocar 

no leitor inserido na escola de educação infantil, bem como os espaços de leitura. 

Diante do exposto, objetiva-se com este estudo avaliar o processo de 

implementação do Programa Nacional Biblioteca da Escola e a formação do leitor na 

Educação Infantil de Natal-RN. 

Tendo como norte esse objetivo maior, desdobraram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 investigar os processos de gerenciamento das políticas públicas de fomento à 

leitura implementadas na Rede Municipal de Ensino de Natal destinadas à 

Educação Infantil; e 

 

 conhecer os espaços de leitura que abrigam o acervo do PNBE nos Centros 

Municipais de Educação Infantil e de que modo eles contribuem para a 

democratização da leitura no âmbito escolar. 

 

 

1.4 O ESTADO DA ARTE 

 

Considerando que a cultura letrada faz parte do cotidiano, desde o 

nascimento, entendemos que a leitura de literatura é um meio de proporcionar à 

criança no ambiente escolar uma forma de saber através de múltiplas ações 

pedagógicas, dentre elas, a mediação de leitura como uma ação que favorece o 

encontro entre o leitor e o texto.  

Partindo da premissa de que o professor, ator principal desse processo de 

mediação, precisa de um acervo para traçar o caminho da democratização da leitura, e 

entendendo que todas as escolas brasileiras recebem o acervo do PNBE, mas nem 

todas o conhecem, resolvemos investigar as discussões teóricas sobre as políticas 

pública, educacional e social de fomento à leitura e formação do leitor em interlocução 
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com o acervo de literatura destinado à Educação Infantil distribuído pelo Ministério da 

Educação. 

Desse modo, considerando a necessidade de se compreender o processo 

educativo do ensino e aprendizagem da literatura como meio para formar o leitor 

infantil pelo viés do PNBE, acervo disponível para todas as escolas do Brasil, será 

feito, no contexto deste trabalho, um panorama das pesquisas realizadas em torno 

dessa temática que melhor abordam o seu objeto de estudo. 

Algumas pesquisas já foram realizadas nas mais diversas regiões do Brasil 

abordando temas como PNBE, literatura infantil e formação do leitor, mas poucos 

trabalhos relacionando essas três vertentes simultaneamente, ou que dialogassem com 

outras áreas de conhecimento como administração e gestão de políticas públicas.  

Diante disso, faz-se necessário refletir sobre O Programa Nacional de 

Biblioteca da Escola e sua aplicabilidade na escola pública em relação às práticas de 

leitura na Educação Infantil, visto que, de acordo com os documentos elaborados pelo 

Ministério de Educação (MEC), (BRASIL, 2006; BERENBLUM, 2006; PEREIRA, 

2006; RANGEL, 2006), o PNBE tem se constituído como um programa que visa 

contribuir para uma política de formação de leitores dentro e fora do ambiente escolar, 

considerando-se a variedade de gêneros distribuídos por ele e a boa qualidade das 

obras, pelo fato de existir a intenção de proporcionar ao leitor um convívio permanente 

com a prática da leitura em várias situações comunicativas, concebendo-a como 

prática sociocultural.                    

Esses dados foram verificados a partir de uma pesquisa no Banco da CAPES. 

Foram encontradas uma tese contendo aspectos relativos aos benefícios que o mercado 

editorial tem obtido com a implementação desse Programa pelo Governo Federal ao 

longo de suas edições e nove dissertações voltadas para aspectos étnico-raciais, 

ambientais, pluralidade cultural, qualidade gráfica do catálogo e dos livros, gêneros 

orais e escritos, poesia, quadrinhos e mediação de leitura. Todos esses trabalhos 

citados foram desenvolvidos no ensino fundamental ou médio, nenhum dedicado aos 

estudos das crianças da educação infantil, etapa primeira da Educação Básica. 

O primeiro estudo encontrado acerca do PNBE foi o de Oliveira (2008), uma 

tese de doutorado denominada Indústria editorial e Governo Federal: o caso do 

programa nacional biblioteca da escola (PNBE) e suas seis primeiras edições, 

objetivando analisar como tinham se constituído os processos de seleção, avaliação do 

acervo e execução desse programa nas edições de 1998 a 2002. 
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Para levar a contento a sua pesquisa, Oliveira (2008) optou por uma 

metodologia voltada para a análise de documentos oficiais e comparações entre eles, a 

partir da literatura selecionada ao estudo, a fim de compreender como o dinheiro 

público foi usado no processo de aquisição de obras, devido ao crescente investimento 

ano a ano nesse sentido, principalmente sobre a indústria editorial e suas possíveis 

relações com o Governo Federal em termos de valorização desse mercado. 

Nesse mesmo ano, a dissertação de Paiva (2008), denominada  A literatura 

infanto-juvenil na formação social do leitor: a voz do especialista e a vez do professor 

nos discursos do PNBE 2005, descreve e analisa os textos orais e escritos produzidos 

pelos professores e especialistas, focando a literatura e o gênero poesia como suporte 

para a formação do leitor. Em Paiva (2008), a ótica de formação do leitor está centrada 

na ação do professor, escolhido a partir de critérios específicos e subjetivos, retirando 

o aluno do processo de interação entre o mediador e o texto. 

A pesquisa de Ferreira (2008), em nível de mestrado, que tem por título A 

personagem do conto infanto – juvenil brasileiro contemporâneo: uma análise a 

partir de obras do PNBE/2005, analisa o perfil dos personagens que povoam os contos 

brasileiros contemporâneos selecionados e distribuídos a partir das obras do PNBE, 

tomando como base a literatura infanto-juvenil do ponto de vista da pluralidade 

cultural, como também das questões relacionadas ao autor, ao ilustrador, ao tradutor e 

aos dados técnicos das obras. Nessa pesquisa, embora esteja inscrita no campo da 

literatura, não há enfoque para a leitura deleite e fruição, apresentando um cunho 

sociológico com enfoque apurado na análise das personagens, dialogando com os 

temas transversais contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais por meio dos 

contos contemporâneos da literatura brasileira infanto-juvenil.  

A dissertação de Rodrigues (2009), intitulada A literatura infanto juvenil 

afro-brasileira e a Lei 10.639: um olhar sobre as obras adotadas pelo PNBE/MEC 

2005, dialoga com a temática desenvolvida por Ferreira (2008), quando estuda a 

temática étnico-racial adotada pelo PNBE de 2005, avaliando os elementos gráficos e 

a suas relações com a Lei que obriga a inclusão da história e cultura africanas e afro-

brasileiras nos currículos escolares de todas as redes de ensino do país. Nessa 

pesquisa, o enfoque se limita às discussões de valores morais, éticos e de cidadania, 

não explorando aspectos que são específicos dos discursos literários. 

Na pesquisa realizada por Montuani (2009), que originou a dissertação de 

mestrado denominada O PNBE/2005 na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte: 
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uma discussão sobre os possíveis impactos da política de livros de literatura na 

formação de leitores, a autora destaca três fatores importantes que contribuem para a 

formação do leitor literário e que se diferenciaram das edições do programa antes de 

2005. São eles: o retorno da distribuição dos livros para uso coletivo nas bibliotecas 

escolares, a alteração gráfico-editorial das obras e a possibilidade de os profissionais 

da escola escolherem os acervos a serem recebidos. Nesse trabalho, pode-se identificar 

avanços significativos nas proposições teóricas que reconhecem a importância da 

leitura no desenvolvimento e na aprendizagem da criança pelo viés da leitura de textos 

literários.  

O trabalho desenvolvido pela autora se configura como a primeira 

aproximação ao objeto que caracteriza as ações do PNBE e objetiva incentivar o 

debate acerca do papel da escola no desenvolvimento da competência leitora dos 

alunos, através do fomento das bibliotecas escolares.  

A esse respeito, Guimarães (2010), ao focar a Biblioteca escolar e políticas 

públicas de incentivo à leitura: de museu de livros a espaço de saber e leitura, 

reconhece que a biblioteca escolar é um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas à leitura, contribuindo para despertar a criatividade e o 

senso critico do aluno, sendo, portanto, fundamental para o processo de aprendizagem. 

Corroborando com o pensamento de Guimarães, falar de biblioteca é falar de 

pesquisa, busca de informação, ampliação de conhecimento e, consequentemente, falar 

de leitura. E é justamente nesse processo de leitura, descoberta e transformação da 

informação em conhecimento, que a biblioteca escolar surge como um espaço rico em 

recursos e possibilidades. A pesquisa investiga se as políticas públicas de incentivo à 

leitura têm contribuído para a formação do leitor e a dinamização dos espaços de 

bibliotecas nas escolas. 

Caretti (2011), em seu trabalho de dissertação Concepções de relação ser 

humano-natureza nos livros de literatura infantil para o ensino fundamental do 

Programa Nacional Biblioteca da escola 2008, procura traçar uma relação entre os 

livros de literatura infantil e a educação ambiental, analisando as obras pertencentes ao 

acervo do PNBE 2008 para o Ensino Fundamental,  que tratam dessa temática, tendo 

como objetivo compreender quais as concepções de ambiente subjacentes às histórias, 

estudando aspectos didático-metodológicos em situação de ensino formal e informal. 

A pesquisa se alicerça no preceito de que a valorização da vida, a preocupação com as 
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gerações futuras, o cuidado com o meio, o desenvolvimento de novas formas de 

pensar a realidade são preocupações da educação ambiental que devem estar presentes 

também na escola dialogando com os livros de literatura para formação de uma 

consciência ambiental. A proposta da pesquisa não aborda os aspectos teóricos 

metodológicos que norteiam a prática da leitura, sendo traçados objetivos 

admoestadores como cuidar da natureza e formar cidadãos capazes de zelar pelo meio 

ambiente. 

Kich (2011), em sua pesquisa Mediação de leitura literária: o Programa 

Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE)/2008,  analisa o trajeto dessas obras dentro 

do município de Caxias do Sul, como estão formados seus professores que atuam 

como mediadores de leitura e a qualidade do acervo. O estudo foi feito com base em 

apenas quatro obras do acervo de 2008, tendo como objetivo principal analisar a 

competência leitora dos estudantes. 

Lima (2011) aborda em sua pesquisa de mestrado O Programa Nacional 

Biblioteca da Escola e as vozes dos professores de Língua Portuguesa do Ensino 

Médio questões concernentes ao Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) no 

que diz respeito aos aspectos referentes ao seu histórico, a sua implementação nas 

escolas públicas brasileiras, aos seus eixos norteadores e a sua inserção pelo 

Ministério da Educação como política direcionada para a formação de leitores. Além 

disso, destaca a importância da constituição das vozes dos professores de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio da Escola Estadual Berilo Wanderley, da rede pública de 

ensino do Rio Grande do Norte, localizada em Natal/RN, a partir das quais foi possível 

compreender as concepções teórico-metodológicas que norteiam as suas práticas 

educativas com a linguagem de HQ e os desafios enfrentados pelos professores no 

processo de formação de leitores proficientes em um mundo constituído por múltiplas 

linguagens, que exige múltiplos letramentos. 

Todos esses dados, identificados em uma tese de doutorado de Oliveira 

(2008) e nas outras dissertações de mestrado de Paiva (2008), Ferreira (2008), 

Rodrigues (2009), Montuani (2009), Guimarães (2010), Caretti (2011), Kich (2011) e 

Lima (2011), revelam que estudos foram desenvolvidos nas áreas da educação sobre a 

política pública de leitura do PNBE, mas nenhum desses estudos se revela preocupado 

em compreender e avaliar como o programa é implementado pelo Governo Federal e 

como se dá a gestão do PNBE nos municípios e nas instituições de Educação Infantil. 
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É no contato com o mundo da leitura e da escrita que a criança desenvolve a 

linguagem oral, amplia o seu vocabulário, suas possibilidades de uso da língua, a 

aquisição de estruturas sintáticas mais elaboradas. Por isso, é de fundamental 

importância para a criança o contato com a leitura de histórias contadas pelas 

professoras. Essa troca possibilita na criança a compreensão de que a linguagem oral 

se materializa na linguagem escrita.  

 Quanto à abrangência temática, buscou-se incluir não apenas os estudos que 

tivessem como foco específico a literatura para infância na Educação Infantil com o 

intuito de fomentar o ensino e aprendizagem da literatura a partir das contribuições 

oferecidas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola para a formação do leitor 

infantil, mas identificar também os pesquisadores que se dedicavam ao estudo e à 

pesquisa das questões relacionadas ao PNBE, à gestão e à avaliação de políticas 

públicas, e à acessibilidade da criança aos textos literários na escola de Educação 

Infantil.  

 Na busca pelas pesquisas, encontramos um livro intitulado LITERATURA 

FORA DA CAIXA: O PNBE na escola - Distribuição, circulação e leitura, organizado 

pela professora doutora Aparecida Paiva. O livro é composto por quatro pesquisas de 

pós-graduandos que, sob a orientação da organizadora, discute o PNBE em todas as 

instituições de educação da rede municipal de Belo Horizonte. As pesquisas discutem 

a formação de leitores nas bibliotecas escolares, a distribuição do acervo do PNBE 

pelo MEC, o acervo do programa para jovens e a premiação dos autores, cujas obras 

compõem o acervo do PNBE.  

O referido livro corrobora com este estudo, uma vez que areja reflexões sobre 

o que, na voz de Soares (2012), deveria ser a mais promissora política pública na área 

de educação do país: a política de distribuição de livros. Livros que chegam em caixas, 

mas lamentavelmente, com frequência, permanecem nelas.  

Cientes de que o estado da arte é um processo contínuo de investigação que se 

inicia e finda igualmente com a tessitura de uma pesquisa, ao término deste trabalho 

ainda encontramos um estudo que dialoga com a nossa pesquisa realizada pelo 

Departamento de Didática da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), campus de Marília, e pelo Departamento de Educação da Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente. A pesquisa em andamento 

tem como objetivo organizar uma proposta de atividades leitoras a partir do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE destinado à Educação Infantil, 
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considerando as atividades de leitura literária como condição necessária para a 

ampliação e criação de hipóteses fantásticas, ao enriquecimento da capacidade 

imaginativa, compreensiva e criativa na infância, dentre outras, permitindo que as 

crianças sejam protagonistas ativas do momento da rotina diária com a literatura 

infantil no âmbito educacional. 

A referida pesquisa foi realizada em creches de dois municípios do estado de 

São Paulo e tem como ponto de intercessão com o nosso o objeto de estudo: PNBE. 

Entretanto, ela se distancia, visto que focaliza a recepção das crianças de zero a três 

anos e o desenvolvimento cognitivo diante do texto, enquanto que a nossa tem foco na 

gestão do PNBE e sua aplicabilidade para as crianças da Educação Infantil 

Nos caminhos percorridos durante esta busca, observamos que várias 

pesquisas se aproximam da nossa quando investigam e discutem o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola. No entanto, nenhuma delas contempla o PNBE e a gestão 

pública da Educação Infantil. Tal constatação reitera a necessidade desta pesquisa no 

campo da educação, uma vez que não basta somente criar programas e distribuir os 

livros para as escolas de Educação Infantil do país, é preciso acompanhar o que 

acontece com suas ações e proporcionar acessibilidade das crianças à leitura literária 

na escola buscando compreender como a leitura de literatura contribui para a formação 

do leitor na Educação Infantil, considerando que, através do trabalho sistemático e 

lúdico com o texto literário, é possível favorecer a formação da criança leitora e a 

formação de leitor desde a mais tenra idade dentro das unidades de ensino.  

Os aportes teóricos que fundamentam este estudo são aqueles que dialogam 

com a interface políticas públicas, leitura e literatura para a infância. São os principais 

aportes teóricos de Politicas Públicas Bobbio (2000), Rua (2009), Santos (2012), 

Secchi (2010), Castro (2007; 2012) e França (2007); no que concerne à leitura, 

respaldamo-nos em Jouve (2002), Manguel (1997), Martins (2003), Santos (2003), 

Soares (2002); para discutir literatura, ancoramo-nos em Amarilha (2012; 2006), 

Coelho (2000), Turchi (2006) e Zilbermam (2001; 2003; 2006; 2008); para orientação 

do fazer investigativo, quanto à metodologia, ancoramo-nos em Bauer e Gaskel 

(2012), Bogdan e Bilklen (1994), Demo (2006), Moreira e Caleffe (2008) e Oliveira 

(2012). 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. No Capítulo 1, Onde estão 

os livros? revela a origem de nossos estudos, a justificativa, o objeto e objetivos, as 

características gerais do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, seguido do 

estado da arte, no qual apresentamos em que contexto se insere este estudo atualmente. 

No Capítulo 2, O Que são Políticas Públicas?, apresentamos os conceitos de 

Políticas Públicas, Social e Educacional, e descrevemos as etapas necessárias para a 

implantação de uma política, bem como o ciclo que a compõe, seguido da sessão que 

apresenta a política pública de fomento à leitura, O Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, além do Projeto PARALAPRACÁ e o TRILHAS NATURA, dois programas 

que se constituem em política social, implementados na Rede Municipal de Ensino de 

Natal, visto que será necessário ao leitor conhecê-los para compreender algumas 

nuances das análises desta pesquisa. 

O Capítulo 3, Existe mercado para leitura na infância?,  discute a trajetória 

do livro de literatura desde o seu surgimento até a incorporação ao Programa Nacional 

Biblioteca da Escola – PNBE; o livro como mercadoria e o preço da leitura no 

mercado editorial brasileiro. 

O Capítulo 4, Que caminhos percorremos? Quais as veredas desta jornada? 

descreve os procedimentos metodológicos que delinearam os caminhos percorridos 

para a tessitura desta pesquisa. Nele apresentamos a classificação da pesquisa, os 

instrumentos de coleta e seleção do corpus analisado, os sujeitos de pesquisa, as 

estratégias de tratamento e análise dos dados. 

O Capítulo 5, É possível promover o encontro do leitor com a literatura nas 

rodas da Educação Infantil?, analisa os resultados da pesquisa a partir das discussões 

sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, no que se refere a sua 

implementação na Educação Infantil e  sua gestão na Rede de Ensino de Natal-RN. 

Finalmente, no Capítulo 6, E agora, para onde vamos? dispomos algumas 

reflexões finais referentes à pesquisa, recomendações e proposições de 

direcionamentos para a implementação do programa na Rede Municipal de Ensino e 

estudos futuros. 

As Referências listam os referenciais teóricos e metodológicos que foram 

utilizados para a construção da pesquisa. 
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Nos Apêndices e Anexos organizamos os documentos elaborados e 

consultados que serviram para a construção deste trabalho, como os termos que 

autorizam a entrada nas escolas, campo de pesquisa, o roteiro da entrevista, os editais e 

leis que regem as políticas de fomento à leitura. 
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CAPÍTULO 2 

O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS? 

 

Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos. 

 

João Cabral 

de Melo Neto 

 

 

Os versos metafóricos de João Cabral de Melo Neto no poema “Tecendo a 

manhã” fazem-nos refletir sobre a necessidade de unir vozes em favor da coletividade 

e da força constituída. A metáfora está para além de um amanhecer, quando se pensa 

na interdependência e incompletude do homem. O poeta nos permite vislumbrar um 

futuro de possibilidades a partir da integração entre cantos, vontades, ideias, quando 

nos diz que “um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros 

galos”.  

Entre a realidade e a ficção existe uma linha tênue: a realidade diverge do 

ideal e nós insistimos em divergir da realidade ao lançar nosso grito de luta pela 

leitura, para que, como o canto do galo que tece a manhã, as nossas crianças possam 

desenvolver um aprendizado do sentido para nossa existência no mundo a partir de 

simples ensinamentos soprados aos seus ouvidos pelo contar das histórias no alvorecer 

de todas as manhãs de leitura e literatura.  

Ao nos projetar nos galos de Melo Neto refletimos sobre o caráter 

colaborativo presente nas relações reais e estabelecemos uma rede sensível lançada a 

tantos outros homens a quem é dada a possibilidade de estabelecer uma teia de 

vínculos e de responsabilidades sobre as políticas públicas e sociais de leitura deste 

país. 

A política é uma área de conhecimento extremamente complexa. Devido à 

natureza dos temas e a estrutura das relações imbricadas na política, essa é uma área 

que dá origem a muitas controvérsias. Por conseguinte, este estudo não pretende 
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construir uma versão definitiva sobre o assunto, tampouco é nossa intenção produzir 

uma súmula de conhecimentos sobre esse saber. Ao contrário, é necessário deixar 

registrado que todos os conceitos são polissêmicos e que pela força da palavra há de se 

ter uma multiplicidade de interpretações e, principalmente por isso, reflexões.  

Neste capítulo discorreremos acerca das principais concepções e abordagens 

relativas às políticas públicas e sociais desde os seus conceitos, implementação, tipo, 

gestão e a avaliação, estabelecendo tanto quanto possível algumas intercessões ou 

distinções entre eles. Além dessa temática, apresentamos uma síntese das principais 

políticas e programas de fomento à leitura específicos para a Educação Infantil, cerne 

deste trabalho. 

A palavra política recebeu ao longo dos tempos diferentes significados. 

Começando pela Grécia Antiga, onde o termo era utilizado em forma de adjetivo, 

quando se referia àquilo que era da cidade, até os dias de hoje em que, substantivado, 

passou a ser utilizado como “saber lidar” com as coisas da cidade, da sociedade. 

 Na Antiguidade, o filósofo Platão se dedicou preferencialmente por fazer 

desenhos de construções sociais imaginárias, utópicas, projeções sobre qual o melhor 

futuro da humanidade. Aristóteles, seu discípulo mais famoso, procurou tratar das 

coisas reais, dos sistemas políticos existentes na sua época; a acepção do termo 

política significava a ciência mais suprema, à qual as outras ciências estão 

subordinadas e da qual todas as demais se servem em uma cidade.  

Contrapondo-se a Platão, Aristóteles pensava a política a partir das 

instituições reais de poder. Para ele, a tarefa da política é investigar qual a melhor 

forma de governo e instituições capazes de garantir a felicidade coletiva. Foi um dos 

primeiros a tratar a política como uma prática intrínseca ao homem cidadão.  

Em tempos modernos, a palavra política ganha novos significados com 

autores como Noberto Bobbio (2000), Secchi (2010) e Rua (2009), pois se utiliza o 

termo para se referir à dimensão coletiva, geralmente se voltando para a análise de 

elementos como a relação entre indivíduo e a administração pública, entre as estruturas 

da coletividade e a dos indivíduos. Para Bobbio (2000), a visão de política se restringe 

à esfera do poder que o homem exerce sobre o outro e da força do poder do Estado, 

instituição responsável pela ordem social. Ele nos alerta para a dicotomia da filosofia 

política pós-clássica em detrimento da filosofia da política clássica, pois 
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enquanto a filosofia política clássica está alicerçada sobre o estudo 

da estrutura da pólis e das várias formas históricas ou ideias, a 

filosofia política pós-clássica caracteriza-se pela contínua tentativa 

de uma delimitação daquilo que é político (o reino de César) em 

relação àquilo que não é político (seja ele o reino de Deus ou o reino 

das riquezas), por uma contínua reflexão sobre  a esfera da política 

da esfera da não política, o Estado do não Estado. (BOBBIO, 2000, 

p. 172). 

 

Assim, pode-se inferir que a política na atualidade deve ser compreendida 

como atividade ou conjunto de atividades que têm de algum modo como termo de 

referência o Estado. 

Nesse sentido, política é a ciência de bem governar um povo constituído em 

Estado, que se democrático tem sua governabilidade exercida pelo poder público, via 

representantes conduzidos ao poder, direta ou indiretamente, pelo povo. Retomando à 

afirmação de que o termo política é muito abrangente, e corroborando com o conceito 

de Rua, é preciso  

 

estabelecer que política consiste no conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam relações de poder e que se 

destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. 

(RUA, 2009, p.17). 
 

A política mostra o corpo de doutrinas indispensáveis ao bom governo de um 

povo, dentro das quais devem ser regulamentadas as normas jurídicas necessárias ao 

bom funcionamento das instituições administrativas do Estado com o objetivo de 

estabelecer os princípios que se mostrem eficientes à construção de um governo capaz 

de conduzir o Estado ao cumprimento de suas essenciais finalidades, isto é, em melhor 

proveito dos governados. 

A palavra política na língua portuguesa, assim como em outras línguas 

latinas, pode assumir duas conotações principais a partir de um único significante, que 

a língua inglesa consegue diferenciar usando os termos politics e policy (RUA, 2009; 

SECCHI, 2010). O termo politics tem na concepção de Bobbio (2004 apud Secchi 

2010, p.1) o sentido de “atividade humana ligada a obtenção e manutenção dos 

recursos necessários para o exercício do poder sobre o homem”. Quando o termo 

política assume o sentido expresso pelo termo policy, segundo Secchi (2010), é mais 

concreto e tem relação com resultados racionais. É a ciência da organização, dos 
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direcionamentos para a ação e decisão política, vinculando-se a ela o termo política 

pública (public policy).  

Para um melhor entendimento, torna-se necessário esclarecermos também as 

diferenças entre política pública e decisão política, pois, segundo afirma Rua (2009), 

“embora uma política pública implique decisão política, nem toda decisão política 

chega a constituir uma política pública”(RUA, 2009, p.20). Vejamos o quadro 

elaborado pela autora.  

Quadro 1 - Diferença entre política pública e decisão política  

POLÍTICA PÚBLICA DECISÃO POLÍTICA 

 

Geralmente envolve mais que uma decisão e 

requer diversas ações estrategicamente 

selecionadas para implementar as decisões 

tomadas. 

Corresponde a uma escolha dentre um 

conjunto de possíveis alternativas, conforme a 

hierarquia das preferências dos atores 

envolvidos, expressando - em maior ou 

menor grau - uma certa adequação entre os 

fins pretendidos e os meios disponíveis. 

Fonte: RUA, 2009. 

 

 

2.1 DEFININDO CONCEITOS 

 

 

É inegável que as políticas públicas, sociais e educacionais nas últimas 

décadas ganharam uma ampla dimensão e se constituíram em elementos de enorme 

importância para a configuração das políticas de atendimento à sociedade, em especial 

ao fomento à leitura no Brasil, razão pela qual se tornaram objetos de estudo para 

vários pesquisadores, inclusive tópico subjacente ao tema desta pesquisa. 

 

2.1.1 Políticas Públicas 

 

As políticas públicas surgiram como subcampo significativo dentro da 

disciplina de Ciência Política entre os anos de 1960 e 1970 com o objetivo de 

responder às demandas, principalmente dos setores marginalizados da sociedade, 

considerados vulneráveis. São intervenções do poder público planejadas com a 

finalidade de resolver demandas problemáticas que sejam socialmente relevantes.  

Essas demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, 

influenciadas por uma agenda provocada pela sociedade civil por meio da pressão e 
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mobilização social, que tanto podem influir nas políticas já em vigor, como participar 

para apresentar alternativas, visando atender aos interesses da maioria da população. 

E, ainda que haja mudanças nessas práticas, é ingênuo pensar que os 

programas e políticas criados para minimizar as condições de desigualdades sociais 

são ações benevolentes do governo como reconhecimento da obrigatoriedade de 

cumprir seu papel na construção de propostas e na mediação de conflitos. Ao 

contrário, todas são conquistas advindas da sociedade em constante luta e 

reivindicação por melhor qualidade de vida.  

Nesse estudo, nosso olhar se volta para a gestão das políticas públicas, 

compreendida como interação entre Estado e sociedade, o serviço público e a 

sociedade, a iniciativa privada e a sociedade, visando o fortalecimento da cidadania. 

São políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, 

programas, linhas de financiamentos) que norteiam ações que envolvem aplicação de 

recursos públicos.  

Podemos dizer que as políticas públicas traduzem em seus processos de 

formulação, implantação e, sobretudo, nos resultados, formas de exercício do poder 

político envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social 

nos processos de decisão, a divisão de custos e benefícios sociais.  

Como a noção de política está sempre ligada ao exercício de poder em 

sociedade, seja em nível individual, quando se trata de ações de comando, seja em 

nível coletivo, quando um grupo ou toda sociedade exerce o controle das relações de 

poder da sociedade, vale ressaltar que o poder é uma relação social que envolve vários 

atores com projetos diferenciados, até contraditórios, havendo necessidade de 

mediações sociais e institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso ao 

favorecimento da legitimidade das políticas públicas para se obter eficácia, 

respondendo às demandas surgidas.  

Conforme visto, a política compreende um conjunto de procedimentos 

destinados à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação de bens e recursos 

públicos, nos quais estão envolvidos diversos atores. Antes de aprofundar outros 

conceitos, torna-se necessário delimitar quem são esses atores, visto que a tônica deste 

trabalho é avaliar como efetivamente está sendo implementada por eles a política de 

fomento à leitura na Educação Infantil de Natal por meio do PNBE.  
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Quadro 2 - Definição dos atores políticos 

ATORES POLÍTICOS  RECURSOS DE PODER  

 Políticos São aqueles que se distinguem por exercerem funções 

públicas e por mobilizar os recursos associados a estas 

funções. 

 Burocratas São aqueles que devem sua posição à ocupação de 

cargos que requerem conhecimento especializado e que 

se situam em um sistema de carreira pública. Controla, 

principalmente, recursos de autoridade e informação. 

 Empresários São aqueles dotados de grande capacidade de influir nas 

políticas públicas, são capazes de afetar a economia do 

país. 

 Trabalhadores O seu poder resulta da ação organizada, portanto, atuam 

por meio de seus sindicatos, ligados a ONGs, igrejas. 

Dependendo do setor no qual atuam, podem dispor de 

maior ou menor poder de pressão. 

 Agentes internacionais São agentes financiadores, cuja importância está no que 

diz respeito a questões econômicas. 

 Mídia  Embora não atue diretamente, não se pode ignorar o 

papel da mídia. São agentes formadores de opinião que 

possuem capacidade de mobilizar a ação de outros 

atores. 
Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 

 

De posse dos conceitos de política e dos atores que a movimenta, sigamos em 

direção ao entendimento das políticas públicas. De acordo com Santos (2012), estas 

podem ser definidas como “ações geradas na esfera do estado e que têm como objetivo 

atingir a sociedade como um todo, ou parte dela”. Esse conceito não se reduz ao que 

aqui expomos, tampouco encerra em si toda a significância do termo, o que também 

não constitui nossa pretensão. 

Para Azevedo (2004), quando se discutem os conceitos de política pública em 

um plano mais concreto, o conceito de política pública implica considerar os recursos 

de poder que operam na sua definição e que têm nas instituições do Estado, sobretudo 

na máquina governamental, o seu principal referente. 

Höfling (2001) define política pública como o Estado implantando um projeto 

de governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da 

sociedade. Segundo a autora, as políticas públicas são compreendidas como as de 

responsabilidade do Estado quanto à implementação e à manutenção a partir de um 

processo de tomada de decisões que envolvem órgãos públicos, diferentes organismos 
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e agentes da sociedade relacionados à política implementada, não podendo, por 

conseguinte, ser reduzidas a políticas estatais. 

Silva e Castro (2008) afirmam que as políticas públicas não constituem um 

ato reflexo, tampouco uma resposta isolada, mas um conjunto de iniciativas e 

respostas, manifestas ou implícitas, que, observadas em um momento histórico e em 

um contexto determinado, permitem inferir a posição do Estado diante de uma questão 

que envolve setores significativos da sociedade.  

Dessa forma, ao analisar as políticas públicas é preciso considerar os “não 

atos” governamentais, pois “o que é priorizado ou não como política, as escolhas e as 

omissões têm repercussão sobre a sociedade de modo geral” (CASTRO e SILVA, 

2008, p. 19).  

Segundo Souza (2006), por mais que se busque, não existe uma única 

definição para o conceito de política pública. A autora agrega de vários autores os 

conceitos pensados e estipulados por eles e define política pública como sendo um 

 

campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, „colocar o 

governo em ação‟ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 

quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

e ou entender por que o como as ações tomaram certo rumo em lugar 

de outro (variável dependente). Em outras palavras, o processo de 

formulação de política pública é aquele através do qual os governos 

traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão 

resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. (SOUZA, 2003, 

p. 13).  

 

Assim, toda política pública possui uma intencionalidade e para compreendê-

la é preciso conhecer a identidade de seus formuladores e o contexto (político, social, 

econômico e histórico) em que foi elaborada. Por isso, por mais gratuitas que pareçam 

ser, as políticas públicas agregam interesses dos seus formuladores com o objetivo de 

responder às demandas; ampliar e efetivar direitos de cidadania; promover o 

desenvolvimento; gerar renda e regular conflito.  

 

2.1.2 Politicas Sociais 

 

Como introdução para o entendimento das políticas públicas e sociais de 

leitura implementadas nos Centros Municipais de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Natal, esta sessão intenciona discutir uma concepção 

sistematizada sobre política social.  
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No que concerne às politicas públicas e sociais de leitura, ainda existe no 

Brasil uma larga distância entre o real e a utopia teórica da igualdade de acesso à 

leitura e aos bens culturais. É mister saber que para muitas crianças o único lugar onde 

podem encontrar livros de literatura é na escola, o que justifica grande investimento do 

governo federal na aquisição e na distribuição de livros para todas as unidades de 

ensino públicas do Brasil, sejam da zona urbana ou da zona rural por meio do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE. 

Na visão do senso comum, existe uma tendência para nomear de política 

social tudo aquilo que não se configura como política econômica ou os programas 

assistencialistas destinados aos indivíduos menos favorecidos economicamente. Essas 

são duas visões limitadas da política social, a qual pode ser contextualizada em um 

ponto de partida do Estado como proposta planejada ao enfrentamento às 

desigualdades sociais.  

Para Höfling (2001), as políticas sociais se referem às ações que determinam 

o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a 

redistribuição dos benefícios sociais, visando à diminuição das desigualdades 

estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico.  

Castro e Silva (2008) afirmam que  

 

as políticas sociais estão intimamente relacionadas às exigências 

feitas pelo modo de produção e seus reflexos na sociedade, assim 

como pelas instituições presentes em cada fase da sociedade com o 

universo de suas ideologias. Podem ser caracterizadas com base nas 

teorias liberal e socialista, assumindo, portanto, configurações 

diferentes de acordo com a organização da sociedade para a qual são 

direcionadas (CASTRO E SILVA, 2008, p. 25). 
 

Segundo Demo (1994), por trás da política social existe a questão social, 

definida desde sempre como a busca de composição pelo menos tolerável entre 

privilegiados que controlam a ordem vigente e a maioria marginalizada que a sustenta. 

O autor ainda nos diz que a política social continua sendo desafio fundamental e 

contraditório da sociedade e do sistema produtivo, pois, a  

 

política social, no contexto capitalista subdesenvolvido, é tão 

importante quanto contraditória. Seu alcance é limitado, além de não 

ultrapassar a lógica do sistema. Entretanto, à medida que souber 

acionar iniciativas mais estruturais, como educação, cidadania, 

ciência e tecnologia, pode aumentar sensivelmente a oportunidade de 
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algum redirecionamento e mesmo alimentar potencialidade de 

superação (DEMO,1994, p.10). 

 

De acordo com a concepção do autor, é “arcaico” condenar a política social 

ou esperar dela redenção. E ressalta ainda a importância da formação técnica adequada 

para tratar de política social com a devida profundidade, interdisciplinaridade e 

autocrítica, considerando que “planejamento social tem sido tarefa amadora, que ora 

não vai além de lances teóricos dispersos, ora se fecha em setores parciais, ora esparge 

inseguranças repetidas em termos de competência instalada e renovada” (DEMO,  

1994, p. 11).  

As políticas sociais nascem da política e da necessidade dos desiguais, mas 

por ser de origem histórica - e geralmente resultante do modo de produção capitalista - 

deve agir no sentido de transformar historicamente a sociedade, levando-a a um tipo 

de produção equânime, para a qual os trabalhadores livres trabalhariam em total 

autogestão de acordo com as suas possibilidades e necessidades, o que na teoria de 

Marx se chama de sociedade comunista ou socialista. Caso se efetivasse esse ideal, 

não se teria mais por que falar em política social.  

É inegável que as políticas sociais têm origem e fundamentação na história do 

homem na sociedade e pelo seu caráter evolutivo se definem em razão de seus 

componentes históricos e se referem às formas de proteção social. Adotamos os 

conceitos de proteção social que vão além da pobreza defendida pelos cientistas 

modernos no final do século XIX. Defendemos um conceito de política social que está 

ligado às formas de cidadania e de sua institucionalização, tendo por características, 

dentre outras, ser regulada por normas nacionais, ter amplitude na cobertura de 

pessoas e não ter discriminação política. 

Esse sistema de proteção social ficou conhecido no período posterior à 

Segunda Guerra Mundial como Welfare State, que floresceu na Europa e coincidiu 

com o aumento de intervenções do Estado dirigidas à proteção social dos cidadãos, 

dando origem ao significado atual da expressão “política social”.  

O termo Welfare State, ou Estado do Bem-estar, serve para designar 

basicamente o Estado-assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, 

habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos. Seu desenvolvimento está 

intimamente relacionado ao processo de industrialização e aos problemas sociais 

gerados a partir dele. As origens do Bem-estar social estão vinculadas aos crescentes 

conflitos e tensões gerados pela economia capitalista de caráter liberal, que defendia a 
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não-intervenção do Estado nas atividades produtivas, o que agravava ainda mais as 

desigualdades sociais, visto que o Estado e os donos do Capital defendiam seus 

próprios interesses.  

Essas desigualdades provocavam desequilíbrios capazes de ameaçar a 

estabilidade política. Assim, com o intuito de assegurar que as desigualdades de classe 

social não comprometeriam o exercício pleno dos direitos civis e políticos, surgiram 

os direitos sociais, que nada mais são que a transformação das demandas sociais em 

direitos. Em outras palavras, podemos dizer que a política social é o conjunto das 

políticas públicas voltadas para o campo da proteção social com o objetivo de reduzir 

as desigualdades sociais, sem a utopia e sem a pretensão de eliminá-la. 

 

2.1.3 Políticas Educacionais 

 

Discutidos os conceitos de políticas públicas e sociais, apresentaremos, nesta 

sessão, o conceito de política educacional na qual se insere o PNBE. A política 

educacional está relacionada com o fazer político direcionado à escola, isto é, um ato 

político. 

O significado de política educacional  

 

corresponde a toda e qualquer política desenvolvida de modo a 

intervir nos processos formativos (e informativos) 

desenvolvidos em sociedade (seja na instância coletiva, seja na 

instância individual) e, por meio dessa intervenção, legitima, 

constrói ou desqualifica (muitas vezes de modo indireto) 

determinado projeto político, visando a atingir determinada 

sociedade (SANTOS, 2012). 

 

Assim, propomos nesta sessão uma reflexão sobre o compromisso que a ação 

governamental tem com a construção, implementação e acompanhamento de políticas 

públicas educacionais que contribuem para a transformação da educação do nosso 

país. 

Na concepção Freiriana, a educação é concebida como uma prática social, 

concreta, construída e mediada pelos homens como sujeitos de seus processos 

históricos. Dessa forma, sua força reside na mudança e na libertação. Acreditamos que 

a educação seja fundamental e de extrema importância para todo ser humano. Ela tem 

como alvo promover mudanças desejáveis e relativamente permanentes nos 
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indivíduos, de modo que favoreçam o desenvolvimento integral do homem e da 

sociedade. No ambiente escolar, sua ação e reflexão colaboram com uma educação 

libertadora, através da qual os cidadãos possam descobrir a sua real capacidade de 

compreender o mundo em que vive. 

As políticas educacionais se desenvolvem em contextos sociais, econômicos e 

políticos. Emergem das políticas sociais, dos palcos de conflitos e interesses de classe, 

que originam as decisões políticas das políticas públicas. Não se pode pensar nas 

reformas políticas educacionais atuais sem, no entanto, pensar no processo de 

reestruturação do Estado que se incorporou no continente latino-americano na década 

de 1990. As propostas e reformas da educação incorporadas na época aconteceram em 

decorrência do financiamento e assessoria internacional do Banco Mundial que 

“incluía, entre as suas principais recomendações, a descentralização, a autonomia 

escolar, a participação, a cogestão comunitária e a consulta social” (NETO; 

RODRIGUEZ, 2007, p. 13).  

Nessa perspectiva, as políticas educacionais se configuram como uma 

ferramenta de melhoria na qualidade da educação, visto que a partir de então os 

municípios possuem autonomia e poder para gerir seus recursos a partir de suas 

especificidades. No entanto, não é assim que acontece. Segundo Neto e Rodriguez 

(2007), as reformas não adotam uma perspectiva educativa que propicie a 

flexibilização e adequação às condições locais, a relevância e a pertinência dos 

currículos, a autonomia das instituições e das equipes escolares, como o desejável. Ao 

contrário, a descentralização teve como foco os aspectos financeiros e administrativos. 

De acordo com Neto (2014), 

 

a descentralização, em tese, é parte constitutiva do regime 

federativo, portanto, qualquer movimento que se direcione para as 

práticas centralizadoras dificulta a concretização dessa forma de 

organização do estado (NETO, 2014, p. 50). 
 

É justamente por esse viés da descentralização que nos interessa analisar o 

modelo de gestão adotado para implementar  o PNBE na Educação Infantil de Natal, 

visto que esse modelo de gestão visa “uma maior organicidade da política educacional 

e a responsabilização dos governos pela sua implementação com sucesso” (NETO, 

2014, p. 48). 
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Para melhor compreensão, elaboramos uma ilustração com o objetivo de 

explicar o movimento da implementação da política educacional de fomento à leitura 

instituído nas escolas brasileiras por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

 

Ilustração 01 - Movimento sequencial da instituição do PNBE 

Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 

 

As políticas públicas envolvem todos os grupos de necessidades da sociedade 

civil que são as políticas sociais. Estas determinam o padrão de proteção social, e a 

redistribuição dos benefícios sociais, dentre eles o direito à educação. Para que este 

direito seja garantido com qualidade e de forma universalizada, é essencial a 

implantação da política educacional. As políticas educacionais pertencem ao grupo das 

políticas públicas sociais e “devem ser compreendidas no âmbito das transformações 

econômicas, geopolíticas e culturais em curso no mundo capitalista contemporâneo” 

(NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 13).  

 Na educação brasileira, a prevalência dessa política é regulatória e se 

constitui em leis e decretos que ditam as regras do jogo político. No Brasil, a política 

regulatória mais específica para a educação é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB 9394/96. É ela que influencia toda e qualquer lei que se refira à 

educação brasileira, valorizando a democracia, o respeito, a pluralidade cultural e a 

formação do cidadão. 

Apesar dos grandes avanços na área da educação depois da LDB e da 

Constituição de 1988, ainda são muitos os desafios que o Brasil precisa enfrentar para 

criar condições políticas e educacionais com vistas a diminuir as desigualdades sociais 

que persistem no campo da educação brasileira. Uma dessas políticas é o PNBE 

distribuir gratuitamente livros para as escolas públicas brasileiras, cuja intenção é 
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diminuir as desigualdades do acesso aos bens culturais por meio da democratização da 

leitura.  

Convém destacar que a formulação de uma política pública não basta para 

que ela se efetive. É tarefa de todos acompanharem e exigirem que o Estado cumpra 

com as responsabilidades não só dos recursos financeiros, mas, sobretudo, com o 

exercício da avaliação, fiscalização e controle das metas estabelecidas, tornando-a 

mais próxima possível da eficácia almejada e escrita nos planos governamentais. A 

respeito da participação social, Lopes e Castro (2007) alertam também para 

 

a importância da participação social como elemento imprescindível 

para garantir a transparência do processo de responsabilização pelos 

resultados e como forma de assegurar que as metas não foram 

traçadas de forma unilateral pelos governos, mas que estão 

permeadas pelas demandas dos cidadãos e, portanto, pela avaliação 

do processo, mediante o acompanhamento das informações e dos 

resultados divulgados (LOPES;CASTRO, 2007, p.31). 
 

Sendo assim, a avaliação, teoricamente, é uma etapa obrigatória para qualquer 

política pública. Dizemos teoricamente porque na conjuntura da sociedade em que o 

mercado eleitoral tem peso, o impacto social de uma política tende a ter menos peso 

decisório que seu impacto sobre a opinião pública ou seu impacto eleitoral.  

Em outras palavras, focalizando na política pública de leitura, no caso do 

PNBE, as avaliações do programa não exercem impacto eleitoral, por isso a maioria do 

processo de avaliação é realizada independentemente das ações governamentais, o que 

no nosso entendimento não se configura como um aspecto negativo, visto que, 

normalmente, as equipes governamentais encarregadas da execução de uma política 

fazem “avaliações” que consistem frequentemente em relatórios tendenciosos visando 

minimizar o problema e proclamando o sucesso, manipulando a realidade em favor de 

interesses, tais como, manutenção de empregos, vantagens burocráticas e aumento das 

margens de poder e gastos. 

Sabemos que é difícil avaliar uma política educacional que é implantada no 

país de tão grande abrangência geográfica, como também ser impossível avaliar uma 

política educacional isolando-a da realidade. No entanto, de acordo com as teorias das 

políticas públicas, socais e educacionais, o acompanhamento e a avaliação de uma 

política, mesmo não sendo simples de se fazer, tornam-se necessários e urgente para 
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que se possa garantir o melhor aproveitamento do dinheiro público e melhoria na 

eficácia das ações governamentais. 

 

2.2 TIPOLOGIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas podem ter diversos objetivos e diferentes características 

e formatos institucionais. Os objetivos das políticas têm uma referência valorativa e 

exprimem as opções e visões de mundo daqueles que controlam o poder. As ações são 

marcadas pelo jogo de interesse entre os dominados e os atores manipuladores do 

poder. Assim, podem ser definidas em quatro diferentes propostas administrativas: 

políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas regulatórias e políticas 

constitutivas.  

O primeiro grupo de políticas é o das distributivas que têm como 

característica básica conceder acesso a bens, direitos e serviço. Geralmente são 

amplas, abrangendo grande setor da sociedade e  

 

estas raramente sofrem rejeição, primeiramente porque alocam bens 

e serviços; em segundo lugar, as politicas distributivas raramente 

sofrem repúdio por parte de qualquer ator porque é praticamente 

impossível desagregar o seu custo. Por isso o único conflito em 

torno das políticas distributivas é o que envolve a ampliação dos 

benefícios. A dinâmica das interações compreende, o máximo, a 

disputa pela inclusão de novos beneficiários. (RUA, 2009, p.77). 
 

Segundo Santos (2012), essa modalidade de política pública é orientada de 

modo a obter, quando implantada, o máximo de aceitação dos setores sociais a que se 

destinam. Portanto, é certo dizer que as políticas distributivas estão ligadas à criação 

de consenso na sociedade que se beneficia destas.  

Outro tipo de política são as políticas redistributivas e, como o próprio nome 

já traz o seu real significado, caracterizam-se por redistribuir o acesso aos recursos, 

direitos e /ou poder, tentando equalizar as desigualdades e as relações de poder na 

sociedade. Esses tipos de política, ao contrário das distributivas, apresentam-se em um 

campo bastante conflituoso porque fica claramente definido quem ganha e quem 

perde. “Mais do que isso: fica claro que a condição para que um dos lados ganhe é que 

o outro lado perca” (RUA, 2009, p. 78). 
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Deve ainda ser destacado que tais políticas são orientadas para o 

estímulo a discussões, polêmicas e dissenso na sociedade, pois a 

reestruturação do acesso aos recursos, direitos e poder gera ou acirra 

as tensões entre os que almejam manter o acesso recém-adquirido e 

os que desejam recuperar o status anterior. Ao formular tais 

políticas, os planejadores desejam justamente fomentar esses 

conflitos, debates e tensões, de modo a chamar a atenção para 

questões que consideram cruciais. (SANTOS, 2012, p. 6). 
 

Essas políticas visam redistribuir recursos entre os grupos sociais buscando 

certa equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o que não é 

entendido pela totalidade da população, já que pela condição instituída no modelo 

econômico capitalista, a competitividade é uma de suas marcas mais forte. 

As políticas públicas regulatórias possuem prevalência em relação às políticas 

públicas distributivas e redistributivas, e é consubstanciada em leis e decretos. Elas 

regulam e “ditam as regras do jogo político”. Essas políticas visam definir regras e 

procedimentos que regulam comportamento dos atores para atender interesses gerais 

da sociedade; não visariam benefícios imediatos para qualquer grupo, visto que 

 

as políticas regulatórias contêm forte potencial de conflito, porque 

implicam definir as regras para realização de empreendimentos, para 

acesso a determinados recursos, impor critérios, estabelecer 

interdições e definir sanções, etc. (RUA, 2009, p. 78). 

 

Além dessas políticas, existem as políticas públicas constitutivas que 

determinam o regime político, a forma do Estado e a maneira como este se apresenta 

composto.  

A política constitucional é estruturadora, diz respeito à própria esfera 

da política e às suas instituições, faz referência à criação e 

modelagem de novas instituições, à modificação do sistema de 

governo ou do sistema eleitoral, à determinação e configuração dos 

processos de negociação, de cooperação e de consulta entre os atores 

políticos. (RUA, 2009, p. 78). 

 

As políticas constitutivas somam em seu entorno os três outros tipos de 

políticas que são responsáveis pelos procedimentos necessários para que as outras 

políticas entrem em vigor, porque delimita a área, os limites e a forma de atuação de 

suas estruturas. Segundo Rua (2009), esse campo da política pública é abrangente, 

centralizado e fortemente coercitivo. 

Com o objetivo de tornar mais clara a exposição feita, como também 

sintetizar o que foi exposto, registramos a seguir quadros contendo as características 
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das políticas estudadas para a composição do referencial teórico deste estudo. São elas: 

as Políticas Públicas, as Políticas Sociais e as Políticas Educacionais. 

 

Quadro 3 - Tipos e características das Políticas Públicas 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Distributivas  São orientadas para o consenso na sociedade. Concedem 

acesso aos bens, direitos ou poder. Geralmente são amplas e 

abrangem grandes setores da sociedade. 

Redistributivas  São orientadas para o dissenso. Reconfiguram o acesso a 

recursos, bens, poder ou direitos. 

Regulatórias  Definem regras do jogo político. Trabalham com regras, 

portarias. Assumem a forma de ordem, lei e decretos. 

Possuem prevalência sobre as políticas distributivas e 

redistributivas. 

Constitutivas  Determinam o regime político, a forma do Estado e a 

maneira de como ele é composto.  

Fonte: Elaborado pela autora com base na teoria de Santos, 2012. 

 

 

Quadro 4 - Tipos e características das Políticas Públicas Sociais 

TIPO CARACTERÍSTICAS 

Preventivas  Atingem a raiz do problema, evitando que ele se processe. 

Aparentemente são mais caras porque implicam em 

investimentos significativos.  

Redistributivas   A renda e o poder necessitam ser desconcentrados, o que 

implica em atingir as concentrações de privilégios, os 

processos de enriquecimento e acumulação de poder, as 

centralizações administrativas.  

Equalizadoras   Parte-se de que as oportunidades apropriadas pelo grupo 

dominante devem ser universalizadas para que todos tenham 

acesso. 

Emancipatórias   Fundam-se no preceito da economia para a auto 

sustentabilidade e na política plantada na cidadania.  

Fonte: Elaborado pela autora com base na teoria de Demo, 1994. 
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Quadro 5 - Tipos e características das Políticas Públicas Educacionais 

DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS 

Administrativa  É analisada a partir do texto (Documentos e Leis) e do 

contexto (condição de produção e formulação). Possui 

intencionalidade sempre ligada ao projeto de poder e gestão.  

Financeira   É responsável pela manutenção e expansão do sistema de 

ensino. Controla e regulamenta a distribuição dos recursos 

financeiros. 

Pedagógica  Constitui-se em ações, programas e projetos destinados à 

realização no âmbito escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na teoria de Santos, 2012. 

 

 

2.3 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O ciclo de uma política pública envolve várias etapas, iniciando-se com a 

identificação de um problema social e sua inclusão na agenda pública, passando pela 

formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação de alternativas de 

solução e se completam pelo monitoramento e avaliação dos resultados obtidos até que 

o problema seja resolvido. Quando os objetivos traçados são alcançados para que o 

problema seja resolvido, ou não, a tendência da política é ser extinta para que outras 

surjam.  

Ressaltamos que é impossível para os atores públicos concentrarem suas 

atenções e atenderem a todos os problemas existentes em uma sociedade, dado que 

estes são abundantes e os recursos para solucioná-los limitados. Por isso, faz-se 

necessário que se estabeleçam quais questões serão tratadas pelo governo e sociedade 

para que se formule a agenda. A formulação de agenda tende a ser conflituosa  porque 

envolve um jogo de interesses e poder entre os mais fracos e menos favorecidos na 

sociedade e os mais fortes, dono do capital e os políticos.  

Para Secchi (2010), o ciclo das políticas públicas envolve várias etapas, que 

se organizam em fases, não necessariamente sequenciais e obrigatórias, mas de forma 

contínua, conforme mostra o esquema a seguir.   
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Ilustração 2 – Ciclo de vida das políticas públicas  

 
Fonte: Secchi, 2010. 

 

Embora se fale muito em políticas públicas, estas não costumam ser 

explicitadas pelos governantes, havendo no máximo referências às legislações em 

vigor ou discussões populares pautadas no senso comum. Também não costumam ser 

divulgadas e nem debatidas, tampouco são conhecidas de forma ampla; são 

consideradas implícitas, sendo, em consequência, implementadas tacitamente, sem 

identificação de suas origens e de seu protagonismo.  De acordo com Santos (2010), 

 

as bases das políticas públicas estão contidas nas políticas 

econômicas. Desse modo, elas variam de acordo com o grau de 

diversificação da economia, com a natureza do regime social, com a 

visão que os governantes têm do papel do Estado no conjunto da 

sociedade e com o nível de atuação dos diferentes grupos sociais 

(SANTOS, 2010, p. 4).  
 

Sendo um instrumento essencial utilizado pelos governos para exercício e 

manutenção do poder político, as políticas ocorrem em um campo tenso e de elevada 

densidade política, de relações conflituosas entre Estado e sociedade, entre os poderes 

de Estado, entre administradores e políticos. 

O Poder Legislativo participa da formulação de políticas, seja contribuindo 

para a identificação de problemas públicos na formação de agenda, atuando na busca e 

identificação de problemas públicos, intervindo na formação da agenda, atuando na 

busca e escolha de soluções, seja monitorando a execução e avaliando os resultados, 
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exercendo a importante tarefa de ser o espaço de articulação da sociedade nesse 

processo.  

É o Legislativo quem participa de forma relevante do Ciclo de Políticas 

Públicas, pois é através da escuta dos grupos de reivindicação e pressão popular que o 

legislativo dá voz ao anseio popular de forma indireta, mediando os conflitos, ou de 

forma direta pela sua atuação na identificação do problema e na elaboração das 

agendas. A agenda política é o instante em que as questões públicas surgem e o 

estabelecimento de prioridades merecedoras de políticas é definido. Segundo Rua, 

 

a agenda consiste em uma lista de prioridades inicialmente 

estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias e 

atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as 

questões de seu interesse (RUA, 2009, p. 63). 

 

Ainda assim, mesmo que seja identificado o problema, a formulação de uma 

politica não necessariamente será efetivada. É preciso analisar as múltiplas 

necessidades da sociedade e estabelecer prioridades através de pesquisas e observação 

da realidade. 

A etapa seguinte à formação de agenda é a formulação de alternativas. A 

partir do momento em que uma situação é vista como problema e, por isso, inserida na 

agenda governamental, é necessário definir as linhas de ação que serão adotadas para 

solucioná-la. Esse é o momento quando se define qual o objetivo da política, quais 

serão os programas desenvolvidos e as metas alcançadas, o que significa a rejeição de 

várias propostas de ação. 

Para facilitar a formulação de alternativas, o responsável pela elaboração da 

política pública deve se reunir com os atores envolvidos no contexto no qual ela será 

implementada, discutindo propostas sobre qual a melhor alternativa a ser seguida. 

Dessa maneira, a autoridade tem em suas mãos uma série de opiniões que servirão 

como fonte de ideias, bases que poderão apontar o caminho desejado por cada 

segmento social, auxiliando na escolha e contribuindo com a legitimidade da mesma. 

A etapa denominada de tomada de decisão acontece após o processo da 

formação das alternativas. Essa fase contempla a decisão e a definição em torno de 

alternativas, as competências das diversas esferas públicas envolvidas, recursos e 

estratégias de implementação, cronograma de ação e parâmetros de avaliação. Assim, 

a decisão reflete a capacidade dos formuladores de entender um problema e de tratar 
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as informações pertinentes. Além disso, são detalhados os modelos e projetos, 

diretrizes e estratégias, identificação dos recursos, orçamento e possíveis parcerias 

para a implementação. Para Rua (2009), 

 

a tomada de decisão é feita a partir de uma análise abrangente e 

detalhada de cada alternativa, seu custo benefício e suas 

consequências.  Por isso, a decisão é mais lenta, pois requer, antes, o 

levantamento de todas as informações disponíveis sobre o assunto, o 

estudo de todas as possibilidades técnicas e políticas para solucionar 

o problema. (RUA, 2009, p.92) 

  

A implementação “é o momento constituído pelo planejamento e a 

organização do aparelho administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais 

e tecnológicos para executar uma política” (SECCHI, 2010, p. 54). É o momento 

quando o planejamento e a escolha são transformados em atos.  

O corpo administrativo é o responsável pela execução da política, cabe-lhe a 

ação direta, ou seja, a aplicação, o controle e monitoramento das medidas definidas. 

Durante esse período, a política pode sofrer modificações, dependendo da postura e 

dos interesses do corpo administrativo. 

Em outras palavras, a implementação consiste em fazer uma política sair do 

papel e funcionar efetivamente. Envolve os mais diversos aspectos do processo 

administrativo: “desde a provisão de recursos no orçamento, formação de equipes, 

elaboração de minutas de projeto de lei disciplinando as ações, até mesmo a realização 

de concurso para contratação de servidores, elaboração de editais para aquisição de 

bens ou contratação de serviços” (RUA, 2009, p 73). 

Após a implementação de uma política, é importante avaliar a sua eficácia. 

Pesquisa e análise política são estratégias para avaliar se a política cumpre suas 

intenções originais e se existem quaisquer resultados não intencionais. Se ela não é 

bem-sucedida em qualquer nível, os resultados da avaliação podem ser usados durante 

uma nova fase de definição do problema. O ciclo de vida de uma política começa de 

novo e continua até que seja criada e implementada com sucesso. 

Ao avaliar programas, deve-se atentar para os indicadores de eficiência dos 

meios e recursos empregados no cumprimento das metas e para os indicadores da 

efetividade social do programa.  

Os indicadores de eficácia mostram a relação entre o alcance de metas e o 

tempo ou, por assim dizer, o grau em que se alcançam os objetivos e metas do 
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programa em um determinado período de tempo. Mostram a relação entre custo e 

beneficio, buscando a minimização do custo total ou a maximização do produto para 

um gasto total previamente fixado. 

Os indicadores de efetividade apontam a relação entre os resultados e o 

objetivo. É a medida do impacto ou do grau de alcance dos objetivos. Assim, 

mudanças nas políticas públicas não ocorrem de um dia para o outro, elas são o 

resultado de atividades em cada fase do ciclo de vida de uma política.  

Cada fase pode levar meses ou até mesmo anos, dependendo da profundidade 

do problema, das pessoas envolvidas e da complexidade da própria política. No 

entanto, toda a criação política se baseia em desenvolvimentos e atividades anteriores. 

Não basta estabelecer metas, políticas, programas e projetos, se estes, durante o 

período de execução, não forem adequadamente gerenciados e avaliados.  

A avaliação possibilita que seja feita, em tempo oportuno e de forma eficaz, a 

necessária e inevitável correção dos rumos ou mesmo a extinção da política pública. 

No entanto, a extinção de uma política pública não é simples porque afeta diretamente 

os beneficiários e se depara com obstáculos legais e conflitos sociais. 

 

2.4  POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À LEITURA 

 

Considerando que estamos em um universo amplo de documentos que 

regulamentam e orientam as Políticas de Leitura no Brasil, elegemos uma rota para 

seguir neste trabalho, levando em conta o conjunto de documentos voltados para a 

formação do professor, do leitor e da prática escolar. Ou seja, documentos que têm 

impacto na educação básica, visto que orientam estruturalmente as ações para o 

trabalho com a leitura na escola, conforme mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 6 – Principais Documentos, Programas e Leis com diretrizes e orientações para 

implementação das públicas de leitura no Brasil 

DOCUMENTOS E 

PROGRAMAS 

DESCRIÇÃO 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN 

Diretrizes elaboradas pelo Governo Federal que orientam 

para a  formação das políticas curriculares para o ensino da 

leitura. 

Referencial Curricular 

Nacional para Educação 

Infantil - RCNEI 

Concebido para servir como um guia de reflexão de cunho 

educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações 

didáticas para os profissionais que atuam diretamente com 

crianças de zero a seis anos, respeitando seus estilos 
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pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. 

Programa Nacional 

Biblioteca da Escola- 

PNBE 

Fornece obras e demais materiais para as bibliotecas das 

escolas públicas, com vista à democratização do acesso às 

fontes de informação, ao fomento à leitura e à formação de 

alunos e professores leitores e ao apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor. 

Programa Nacional do 

Livro Didático - PNLD 

É o maior programa de políticas públicas para o fomento à 

leitura no país. Compreende coleções de livros didáticos 

destinadas aos alunos da educação básica, cujo objetivo é 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores.  Após a 

avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) 

publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das 

coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às 

escolas, que escolhem entre os títulos disponíveis aqueles que 

melhor atendem ao seu projeto político pedagógico.  O 

PNLD também atende aos alunos que são público-alvo da 

educação especial. São distribuídas obras didáticas em Braille 

de língua portuguesa, matemática, ciências, história, 

geografia e dicionários. 

Plano Nacional do Livro e 

da Leitura - PNLL 

Conjunto de políticas, programas, projetos, ações continuadas 

e eventos empreendidos pelo Estado e pela Sociedade para 

promover o livro, a leitura, a literatura e as bibliotecas no 

Brasil. Sua finalidade básica é assegurar a democratização do 

acesso ao livro, o fomento e a valorização da leitura e o 

fortalecimento da cadeia produtiva do livro como fator 

relevante para o incremento da produção intelectual e o 

desenvolvimento da economia nacional. 

LEIS E DECRETOS  DESCRIÇÃO 

Lei nº 10.402, de 8 de 

janeiro de 2002 

Institui o Dia Nacional do Livro Infantil. 

Lei nº 10.753, de 30 de 

outubro de 2003. 

Institui a Política Nacional do Livro.  

Lei nº 10.994, de 14 de 

dezembro de 2004.  

Dispõe sobre o depósito legal de publicações, na Biblioteca 

Nacional, e dá outras providências. 

Lei nº 11.899, de 8 de 

janeiro de 2009 

Institui o Dia Nacional da Leitura e a Semana Nacional da 

Leitura e da Literatura.  

Lei nº 12.244, de 24 de 

maio de 2010.  

Dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino do país 

Decreto nº 519, de 13 de 

maio de 1992.  

Institui o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler) e 

dá outras providências. 

Decreto nº 520, de 13 de 

maio de 1992. 

Institui o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e dá 

outras providências.  

Decreto nº 7.559, de 1º de 

setembro de 2011.  

Dispõe sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e 

dá outras providências 

Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 
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 A construção desse quadro possibilita uma visão organizada e geral das 

políticas públicas de leitura de instância federal, uma vez que torna perceptível a 

dimensão de suas ações. Contudo, desse quadro faremos ainda um recorte das Leis, 

Decretos e Documentos que dialogam diretamente como o nosso objeto de estudo, a 

gestão do PNBE e sua implementação na Educação Infantil no Município de Natal, 

que se justificam pelos procedimentos metodológicos e pelo enfoque de análises.  

 

2.5 O PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE 

 

A instituição de uma política pública passa por várias etapas de planejamento 

até que seja posta na agenda com o objetivo de resolver um problema. No Brasil, o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE é implantado de acordo com a 

Portaria Ministerial Nº 584, de 28 de abril de 1997, tendo como objetivo oferecer aos 

professores e alunos do Ensino Fundamental um conjunto de obras literárias e textos 

sobre a formação histórica, econômica e cultural do Brasil, além de obras de 

referências. 

O PNBE é um programa apoiado pelas políticas públicas de leitura 

gerenciadas pelo MEC, e parte de uma das ações do Programa Toda Criança na 

Escola. A documentação oficial que regulamenta o PNBE – portarias, resoluções e 

editais  – leva em consideração o artigo 208 da Constituição Federal, que preconiza o 

direito do educando ao material de apoio didático, e as determinações de 

universalização e melhoria da educação básica provenientes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. 

Nesta sessão, abordaremos aspectos relativos ao Programa Nacional 

Biblioteca da Escola – PNBE como política pública educacional de fomento à leitura a 

partir do seu histórico, das ações norteadoras e da composição dos acervos.  

 

2.5.1 PNBE: uma longa história 

 

 A avaliação de livros para uso nas escolas públicas brasileiras sempre foi 

objeto de preocupação por parte dos governantes. A literatura registra que ainda antes 

da criação, no Brasil, dos grupos escolares, os livros eram avaliados pelos membros 

dos Conselhos da Instituição Pública antes de serem indicados para compor as 
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bibliotecas escolares. No período de (1954 -1961), os livros de uso escolar eram 

avaliados e adquiridos pelo Governo e  

 

com a expansão das escolas primárias, o crescimento editorial em 

torno dos livros de destinação escolar aumentou consideravelmente a 

partir de 1930, tanto nos títulos de manuais escolares como nos 

títulos de literatura infantil. Isso tornou mais expressivo o incentivo 

para a formação do leitor e a constituição de bibliotecas infantis no 

espaço escolar (MACIEL, 2008, p. 9). 
 

 Dentre os livros sugeridos para compor o acervo daquela época, destacam-se 

os clássicos da literatura infantil, como os contos de Perrault e Andersen, assim como 

os textos de Monteiro Lobato, que deveriam ser utilizados com o objetivo de 

“enriquecimento de experiências e formação do interesse permanente pela leitura” 

(MACIEL, 2008, p. 10). 

 Fernandes (2003) afirma que em 1970 foram elaborados projetos mais 

específicos de incentivo à leitura. Um desses projetos foi realizado pelo Instituto 

Nacional do Livro que coeditava livros literários com verbas federais, distribuindo-os 

às bibliotecas públicas estaduais e municipais. Ainda segundo a autora, outro projeto 

executado pela Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, transformou-se uma 

década depois no programa conhecido como Sala de Leitura, o qual objetivava 

selecionar, comprar e distribuir para alunos do ensino público, textos de literatura 

infanto-juvenil.  

De acordo com  Berenblum e Paiva (2006), as primeiras ações voltadas para a 

biblioteca escolar, o incentivo à leitura e à formação de leitores, tiveram início nos 

anos de 1980 com o Programa Sala de Leitura, cuja “característica era o atendimento 

assistemático e restrito a escolas com determinadas faixas de matrícula, definidas 

previamente a cada ano de atendimento” (BERENBLUM , PAIVA, 2006, p.11).  

 O estudo de Maciel (2008) dialoga com as de Berenblum e Paiva (2006), 

quando destaca O Programa Nacional Sala de Leitura como uma ação governamental 

que, além de distribuir livros de literatura para os alunos, também distribuía periódicos 

para alunos e professores. Assim, faz jus apresentar, ainda que de forma sucinta, 

informações sobre os referidos programas. 

O Programa Sala de Leitura, realizado em parceria com as Secretarias 

Estaduais de Educação e com as universidades, simboliza para as políticas públicas de 

leitura brasileira um dos programas mais representativos da época, vigorando entre 
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1984 a 1987, e tinha como objetivo implantar salas de leitura, ou seja, dotar escolas de 

pequenas bibliotecas. 

 Concomitantemente ao Projeto Sala de Leitura, e atuando na mesma frente 

de promoção da leitura, porém patrocinado pela iniciativa privada, o Projeto Ciranda 

do Livro distribuiu coleções de livros com diferentes títulos às escolas da periferia 

onde o acesso ao livro era muito restrito.  Fernandes (2003) também destaca em sua 

pesquisa a iniciativa de promoção à leitura intitulada Viagem à Leitura, que visava à 

distribuição de livros às crianças de faixas menores em idade.  

Em 1992 foi criado, pela Fundação Biblioteca Nacional, o PROLER. 

Instituído oficialmente pelo Governo Federal como Programa Nacional de Incentivo à 

Leitura, através do Decreto Nº 519, de 13 de maio de 1992, tinha como objetivo 

possibilitar à comunidade geral, em diversos segmentos da sociedade civil, o acesso a 

livros e outros materiais de leitura.  O PROLER foi instituído com  

 

o compromisso de promover ações de valorização social da 

leitura. Esse propósito envolve políticas de difusão de livros e 

bens de leitura destinados a torna-los disponíveis ao maior 

número possível de pessoas, mas exige principalmente, a 

constituição de uma política votada à formação de leitores e de 

agentes de leitura. (PROLER, 2009, p.11) 

 

 A proposta do PROLER era também qualificar a leitura na escola, isto é, 

introduzir textos de qualidade literária em substituição aos chamados textos 

acartilhados e aos livros de conteúdo meramente didático. O Ministério da Educação 

participava desse programa com repasse de recursos por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

Outro programa de incentivo à leitura foi o Pró-leitura na Formação do 

Professor. Ao contrário dos outros programas já citados, este era voltado para a 

formação leitora do professor. Instituído por uma parceria entre o MEC e o governo 

francês, seu objetivo era atuar na formação dos professores, para que eles pudessem 

facilitar a entrada de seus alunos no mundo da leitura e da escrita. O Pró- leitura foi 

inserido nas políticas educacionais se propondo a articular os três níveis de ensino, 

envolvendo em um mesmo programa alunos e professores do Ensino Fundamental, os 

professores em formação e os pesquisadores. O programa aspirava estimular a prática 

leitora na escola pela criação, organização e movimentação das salas de leitura, 

cantinhos de leitura e bibliotecas escolares. 
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Em 1997, posterior a todos esses programas, “num verdadeiro salto para um 

horizonte maior de escolhas” (MACIEL, 2008, p. 11), como já explicitado no início 

desta sessão, foi instituído o PNBE. A instituição de uma política de formação de 

leitores “é condição básica para que o poder público possa atuar sobre a 

democratização das fontes de informação, sobre o fomento à leitura e à formação de 

alunos e professores leitores” (BRASIL, 2008, p. 9). 

A ação do Governo, convertida na implementação do PNBE, é uma forma de 

reverter, no contexto da sociedade brasileira, a tendência histórica de restrição do 

acesso aos livros e à leitura, como bem cultural privilegiado, a limitadas parcelas da 

população. 

 

2.5.2 Composição do acervo 

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola foi implementado dentro de uma 

complexidade que vai além da esfera federal. Ao pensar em uma política para o país, o 

MEC o faz considerando a união entre os estados e municípios, com os quais conta 

para definir os caminhos, de modo a “proporcionar os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência” (BRASIL, 1988, Art. 23, inciso V).  Nesse contexto, o PNBE 

pode ser visto como o programa, de todos os tempos, que mais atingiu alunos e escola.  

A Portaria Ministerial nº 584, que  regulamenta o PNBE, substitui todos os 

Programas anteriores e apresenta no seu Art. 1º as seguintes características básicas: 

 

a) aquisição de obras de literatura brasileira, textos sobre a 

formação histórica, econômica e cultural do Brasil, e de dicionários, 

atlas, enciclopédias e outros materiais de apoio e obras de 

referência;  

 

b) produção e difusão de materiais destinados a apoiar projetos 

de capacitação e atualização do professor que atua no ensino 

fundamental;  

 

c) apoio e difusão de programas destinados a incentivar o hábito 

de leitura; 

 

d)  produção e difusão de materiais audiovisuais e de caráter    

educacional e científico. (BRASIL, http://www.mec.gov.br ).  

 

 

Diante das características definidas, desde sua criação em 1997 ao longo da 

história do Programa, a distribuição dos livros de literatura tem sido realizada por 
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meio das diferentes especificidades de ensino, conforme apresentamos no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 7 - Distribuição do acervo por edição com enfoque na Educação Infantil 

ANOS AÇÕES 
1998-1999-2000 Privilegiou a distribuição de obras voltadas para a formação do 

professor e às bibliotecas escolares do Ensino Fundamental 

2001-2002-2003 Denominado de Literatura em Minha Casa para o Ensino Fundamental 

e de Palavra da Gente para EJA, atendeu os estudantes distribuindo 

livros de literatura para levar para casa. As bibliotecas escolares 

receberam os mesmos livros dos alunos. O objetivo dessa edição do 

PNBE era possibilitar o acesso dos estudantes e seus familiares à 

literatura. 

2005 Após inúmeras discussões coordenadas pela SEB/MEC, retomou-se o 

foco na biblioteca escolar como reconhecimento de um espaço 

promotor da universalização do conhecimento e de promoção da leitura 

para o Ensino Fundamental. 

2007 

2008 Além do Ensino Fundamental e EJA, as escolas de Educação Infantil 

foram pela primeira vez incluídas no PNBE. No entanto, só são 

distribuídos livros para as escolas que possuem classe de nível pré-

escolar, ou seja, crianças de 4 e 5 anos. Permanecendo de fora, do 

direito à literatura, as crianças menores atendidas no nível de Creche. 

2010 Nesta edição, as escolas de Educação Infantil que atendem crianças de 

0 a 3 anos (creche) são contempladas pela primeira vez. As demais 

escolas têm suas especificidades atendidas por categoria de livros 

normalmente. 

2012 Nessa terceira edição, os acervos chegaram divididos por categoria 

para a Creche e a Pré- escola. 

2014 Neste ano, o MEC, considerando a necessidade de garantir material de 

apoio à educação das crianças nessa etapa de ensino, ampliou a 

distribuição dos acervos do PNBE voltados para a Educação Infantil, 

encaminhando-os não apenas às bibliotecas dessas escolas, mas 

também para salas de aula e outros espaços onde se dá o trabalho com 

crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 e 5 anos (pré-escola).  

Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 

 

Como se pode notar a partir do que foi exposto no quadro, a distribuição de 

livros, ao longo da existência do PNBE, foi alternando de foco, de acordo com as 

edições. Ano, voltava-se às bibliotecas escolares; em outros, para o incentivo à leitura, 

ou à formação de leitor literário, sendo que a Educação Infantil só passa a ser parte 

integrante do PNBE em 2008, onze anos depois de instituída a política pública de 

leitura. 
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Contudo, apesar do caráter restrito e assistemático da distribuição de livros, 

visto que no início o programa atendia somente as escolas com um determinado 

número de matriculas, definido ano a ano, a distribuição de livros de literatura para as 

bibliotecas escolares é vista como um avanço significativo em termos de política 

pública de formação de leitores, visto que ela teve, e tem, como objetivo assegurar à 

comunidade escolar um convívio com a leitura, pois a distribuição era de obras 

variadas “voltadas tanto para crianças, adolescentes e jovens, quanto para professores 

e demais profissionais das escolas, como para adultos e pessoas da comunidade” 

(BERENBLUM, 2009, p. 32). Ainda segundo a autora, uma composição de acervo 

adequado para a biblioteca escolar deve dispor de 

 

1) obras de referência – enciclopédias, dicionários, atlas, 

gramáticas, catálogos; 

 

2) periódicos – jornais e revistas (de informação geral, técnicas, 

histórias em quadrinhos, especializadas, de divulgação científica; 

 

3) documentários – ensaios, biografias e autobiografias, relatos 

de viagem, livros de arte, culinária, variedades, paradidáticos; 

 

4) outras coleções – obras teóricas de apoio ao professor, 

fotografias, mapas, reproduções de obras de arte, cartões postais; 

 

5) obras de ficção – contos, poesias, romances, textos de tradição 

popular, teatro, livros de narrativas por imagens (BERENBLUM, 

2009, p. 32-33).   
 

 

 A seleção dessas obras é feita por editais públicos obedecendo a critérios e 

procedimentos de licitação pública, nos quais é enumerado um conjunto de critérios 

para que os títulos sejam submetidos à análise e posteriormente selecionados ou não. 

São os principais critérios para a seleção: a qualidade do livro (objeto físico), prazo de 

entrega, qualidade literária do texto; adequação temática e projeto gráfico. 

A fim de organizar a distribuição dos livros de modo que se atenda a todas as 

escolas, anualmente são lançados editais para a aquisição de livros com vistas ao 

atendimento das bibliotecas escolares por segmento de ensino de forma alternada por 

categoria, sendo cada uma delas atendida em dois e dois anos. As divisões por 

segmentos, de acordo com Pereira (2006), são: categoria 1 – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; categoria 2 – Anos Finais do Ensino Fundamental; categoria 3 – Ensino 

Médio; categoria 4 – Educação de Jovens e Adultos; categoria 5 – Educação Infantil. 
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Para cada nível de ensino, os títulos selecionados para compor o acervo do 

PNBE devem atender a gêneros diversos. No entanto, de acordo com as pesquisas de 

Paiva e Soares (2014), a categoria 5, específica para a Educação Infantil, é a que 

menos recebe submissão para compor o acervo, principalmente para a faixa de 

crianças de 0 a 3 anos (creche), o que evidencia a pouca produção editorial para esse 

segmento. Mesmo assim, as autoras defendem que os 3% dos livros inscritos 

representam um avanço importante, “porque já na creche a criança merece 

oportunidades de contato com livros adequados para a idade, que promovem sua 

entrada no mundo da escrita” (PAIVA, SOARES, 2014, p. 11). 

Os livros que compõem o acervo para a Educação Infantil, de acordo com o 

especificado no edital, são selecionados a partir de três agrupamentos: 

 

1. Texto em verso – quadra, parlenda, cantiga, trava-língua, 

poema; 

 

2. Texto em prosa – clássicos da literatura infantil, 

pequenas histórias, textos de tradição popular; 

 

 

3. Livros com narrativa de palavras-chave, livros de 

narrativa por imagem (BRASIL, 2014, p. 11). 
 

 

 Além do baixo número de livros inscritos para a categoria da Educação 

Infantil, outra dificuldade apontada por Paiva e Soares (2014) no Guia 1 – Educação 

Infantil foi a diversidade de gêneros para as cinco categorias: prosa, verso, imagem, 

palavras – chave e história em quadrinhos. Tal fato explica então o porquê dos acervos 

serem compostos muito mais por livros em prosa.  

 Diante do exposto, ressaltamos que o mais importante é que o professor 

investigue, observe e acompanhe a chegada dos livros na sua escola e faça-os circular 

entre seus pequenos leitores, pois como nos alerta Neto (2014),  

 

a prioridade das prioridades para se formar um país de leitores é 

formar pessoas capacitadas para serem mediadores, entendidos como 

facilitadores das circunstâncias que aproximarão o leitor do texto, da 

leitura (NETO, 2009, p.66).  
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 Aos professores cabem escolher o livro para ser lido, fazer a mediação de 

leitura e conduzir as práticas de leitura com vistas à formação do leitor nos primeiros 

anos de escolarização na Educação Infantil. 

 

2.5.3 Ações Norteadoras do PNBE 

 

Conforme mencionado anteriormente, ao longo do tempo em que foi 

instituído o PNBE, o MEC desenvolveu algumas ações norteadoras, a fim de 

equilibrar o custo social de longo prazo com as necessidades imediatas de 

investimento na área. Em razão disso, foram pensadas pela equipe as seguintes ações: 

qualificação dos recursos humanos; ampliação das oportunidades de acesso de alunos, 

professores e comunidade a diferentes materiais de leitura, e, por fim, o 

acompanhamento e a avaliação das ações desenvolvidas no âmbito da Política de 

formação de leitores. 

Para que uma política de formação de leitores se efetive, é necessário trilhar 

pelos caminhos da formação continuada dos professores. De acordo com o manual Por 

uma Política de Formação de Leitores, é preciso tratar o professor como aquele que 

ensina a ler e também escreve. Nesse sentido, o Ministério da Educação pretende 

propagar as ações bem sucedidas oriundas da escola, de modo que elas fomentem 

discussões permanentes sobre leitura, levando os profissionais a constituírem uma 

prática leitora em rede.  

Assim, outra ação envolvendo a qualificação dos profissionais é a distribuição 

da Revista LeituraS . “A revista, com periodicidade quadrimestral, tem como proposta 

atuar como canal de comunicação ao divulgar experiências bem- sucedidas no campo 

da formação de leitores e da dinamização das bibliotecas escolares” (BERENBLUM, 

2009. p. 30). O periódico traz discussões e reflexões teóricas, as quais os professores e 

outros interessados podem se apropriar para partilhar em suas escolas e bibliotecas e 

também em outro espaços de fomento à leitura. 

Quanto à acessibilidade de professores e estudantes aos materiais de leitura, o 

MEC apoia a implantação e implementação de Centros de Leitura Multimídias em 

municípios interessados em desenvolver uma política de formação de leitores. Os 

centros devem servir de referência para os municípios circunvizinhos, apoiando 

atividades de leitura e cursos de formação continuada na área de leitura e de 

bibliotecas escolares.  
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Outra meta dessa ação se direciona ao incremento de acervos das bibliotecas 

por segmentos atendidos de acordo com cada realidade, devendo ser respeitados e 

incorporados ao Projeto Político Pedagógico das instituições. Em contrapartida, o 

MEC continuará provendo as instituições de acervo por meio do PNBE.  

Por fim, a última ação, e a não menos importante, é a criação de estratégias 

que busquem o acompanhamento das atividades de dinamização do acervo e formação 

de leitores, visto que toda política precisa de acompanhamento para que se avalie e 

trace seus rumos e metas. O Ministério da Educação propõe dois níveis de 

acompanhamento, que são eles:  

 

1. No âmbito dos municípios e estados, cujos sistemas devem 

propor modos de acompanhar as atividades, realimentando os 

projetos pedagógicos das escolas e cooperando tecnicamente com 

aquelas que indicarem maior necessidade de discussão/ reflexão 

sobre suas práticas; 

2. No âmbito da Secretaria de Educação Básica por meio de 

monitoramento e avaliação constantes das ações (BRASIL, 2009, p. 

34). 

 

 Não obstante as recomendações do MEC com relação ao acompanhamento e 

avaliação do PNBE, em que se sugere um canal de interlocução entre o Ministério da 

Educação, através da Secretaria de Educação Básica, com as Secretarias de Educação 

dos Municípios, ainda não encontramos de fato a efetivação dessas práticas, conforme 

discutiremos nas análises contidas no capítulo 5 deste trabalho.  

 

2.6 A PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A INICIATIVA PRIVADA 

 

A política educacional brasileira a partir dos anos noventa, e mesmo a atual e 

vigente política educacional, significa uma parte do projeto de reforma que tem como 

diagnóstico a crise do Estado. Temas como a descentralização, autonomia das escolas, 

parcerias público/privado, avaliação de resultados, municipalização, passaram a 

dominar a agenda nacional das políticas educacionais.  

Por isso, é relevante conceituar o que são programas e projetos educacionais 

para compreendermos como a implementação dessas políticas influencia na gestão do 

PNBE na cidade de Natal. 
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a) Programa – é um conjunto de atividades constituídas para 

serem realizadas dentro de um cronograma e orçamento específicos 

disponíveis para a implementação de políticas, ou para a criação de 

condições que permitam o alcance de metas políticas desejáveis 

(SILVA, 2002, p. 18). 

 

b) Projeto – é um instrumento de programação para alcançar os 

objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações, 

limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre 

para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo (GARCIA, 

1997, p. 6).  

 

 

Nesta sessão, descrevemos dois projetos de fomento à leitura destinados para 

a Educação Infantil e implementados na Rede Municipal de Educação de Natal. Os 

projetos pertencentes à iniciativa privada, sob a organização dos Institutos C&A e 

Natura Cosméticos sem fins lucrativos, utilizam as unidades de Educação Infantil da 

Cidade de Natal para sua implementação e visam a melhorias no que concerne à 

prática da leitura para crianças de zero a seis anos a partir de materiais de formação 

para o professor e de livros de literatura para a infância. 

 

2.6.1 O Projeto TRILHAS Natura  

 

O Projeto TRILHAS Natura é uma iniciativa de o Programa Crer para Ver da 

Natura Cosméticos que envolve, desde 2009, um conjunto de materiais elaborados 

para instrumentalizar e apoiar o trabalho docente no campo da leitura, escrita e 

oralidade, com crianças de 4 e 5 anos, com o objetivo de inseri-las em um universo 

letrado. Segundo os cadernos orientadores do programa (2009), a elaboração do 

Projeto Trilhas foi baseada em estudos nacionais e internacionais que indicam que a 

leitura é mundialmente reconhecida como determinante para a evolução da 

aprendizagem escolar e também para além da escola. É uma forma de política pública 

feita em parceria com outros setores, o Ministério da Educação, a iniciativa privada, os 

terceiros setores, as ONGs, as universidades e os municípios. 

O projeto se divide em dois grandes blocos: o da distribuição de livros e o da 

rede de ancoragem. Os livros são distribuídos para todas as escolas e municípios 

prioritários estabelecidos pela política do MEC e para todas as capitais e grandes 

cidades do Brasil. Cada escola recebe 20 livros de literatura e as caixas contendo o 
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material formativo para os professores. Os livros são distribuídos de forma pontual, 

uma única vez por escola, não há reposição, tampouco complementação de acervo. 

Já a rede de ancoragem é composta de diferentes atores que se apoiam e 

criam uma cadeia formativa que trabalha para a implementação do projeto com o 

incentivo ao uso dos materiais na sala de aula e à formação dos professores das escolas 

públicas brasileiras, cujo processo é feito a partir dos articuladores nacionais, 

regionais, os coordenadores estaduais, coordenadores escolares e professores, 

chegando a atingir os alunos e suas famílias. 

 

Ilustração 3 - Rede de ancoragem TRILHAS Natura 

 
Fonte: Site TRILHAS Natura 

O funcionamento da Rede de Ancoragem TRILHAS 2012 Instituto Natura é 

formado por articuladores e formadores estaduais, membros do Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação, CONSED, organização que promove a integração das 

Secretarias Estaduais de Educação, visando o desenvolvimento de uma educação 

pública de qualidade, e da União Nacional dos dirigentes Municipais de Educação, 

UNDIME, professores universitários, formadores locais, 4.000 representantes técnicos 

das Secretarias de Educação, líderes regionais, formadores escolares e 72.000 diretores 

e/ou coordenadores pedagógicos de escolas, além de aproximadamente 140.000 

professores. O foco da rede de ancoragem é o incentivo ao aperfeiçoamento do uso dos 
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materiais TRILHAS com o propósito de fortalecer o acesso à literatura nas escolas e 

qualificar o ensino da leitura, escrita e oralidade a partir dos livros de literatura. 

Quanto aos materiais de formação dos professores, o quadro abaixo sintetiza 

e esclarece sobre os recursos disponibilizados e outros materiais.  

 

Quadro 8 – Materiais de formação do Professor do Trilhas Natura  

Caixas Fundamentação Teórica 

Caixa 1 

Trilhas para ler e 

escrever textos. 

 

Ele é um instrumento de estudo elaborado para o professor. 

Nele você encontra as teorias e os conceitos que embasam as 

atividades propostas nos cadernos de orientação TRILHAS para 

Ler e Escrever Textos. Contem cadernos de apresentação do 

Programa, caderno para o Diretor da escola e um caderno de 

estudo para formação do professor. 

Caixa 2 

Trilhas para abrir 

o apetite poético 

 

Apresenta estratégias e sugestões de atividades para trabalhar os 

recursos da linguagem poética de forma lúdica com as crianças. 

Oferece um acervo diversificado que resgata a cultura popular e 

as produções orais. 

Caixa 3 

Trilhas de jogos  

É um repertório de jogos para favorecer a atenção das crianças 

para a relação que existe entre os universos oral e escrito, 

favorecendo oportunidades e descobertas para o 

desenvolvimento da criatividade e interação entre as crianças e 

os adultos envolvidos no processo educativo. 

Outros materiais O material de formação acompanha o DVD, jogos e um 

conjunto de livros de literatura que vem para uso coletivo nas 

escolas. 

Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 

 

Além desses materiais impressos, o programa disponibiliza para professores, 

pais, alunos, técnicos das Secretarias, e o público em geral, um portal interativo que 

oportuniza a comunicação à distância, auxilia a sua implementação nas escolas e se 

ancora em quatro frentes de trabalho:  

 troca de experiências; 

 organização de tarefas e instrumentos de avaliação; 
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 materiais de referência para estudo e atualização; 

 cursos à distância para formação, apoio no uso do material do 

TRILHAS e fortalecimento das ações de formação continuada. Para isso, professores, 

Formadores Escolares (coordenadores pedagógicos e diretores) e Formadores Locais 

(técnicos das Secretarias de Educação) encontrarão propostas que atendam a suas 

demandas específicas. 

O TRILHAS de Leitura foi concebido em parceria com a Comunidade 

Educativa - CEDAC - Centro de Educação e Documentação para Ação Comunitária, 

instituição que começou a trabalhar pela educação pública em 1997, formando 

professores do Ensino Fundamental I de Língua Portuguesa. Em 2009, volta-se para a 

Educação Infantil com o objetivo de criar oportunidades para que as crianças da pré-

escola tivessem maior acesso à literatura para a infância, e, consequentemente, à 

cultura escrita. Segundo o Caderno de Apresentação do Projeto Trilhas (2009), 

 

a cultura escrita refere-se a todas as práticas que foram se 

estabelecendo historicamente em torno do texto: a leitura em voz 

alta, a leitura silenciosa e a conversa sobre o texto ou sobre a escrita. 

Portanto ler conjunta e cotidianamente é um exemplo de participação 

na cultura escrita. (CADERNO DE APRESENTAÇÃO, 2009, p. 6).  
 

Assim, o Projeto TRILHAS apresenta no seu material uma diversidade de 

temas e atividades que resgatam as brincadeiras populares, textos de tradição oral, 

lendas brasileiras, folclore, parlendas, poemas, histórias acumulativas com conteúdos e 

procedimentos para se trabalhar em sala de aula. 

Em 2011, o Projeto ganhou notoriedade ao ser reconhecido pelo Ministério da 

Educação como um projeto educativo eficaz para ser implementado no ano de 2012 

como política pública, junto às metodologias e projetos de alfabetização já 

desenvolvidos nas escolas públicas. Antes, porém, de integrar os livros e jogos ao 

PNBE, as obras foram avaliadas e, quando necessário, adaptadas à política de livros e 

objetos educacionais do Governo Federal.  

Em 2012, o material foi distribuído para as escolas de municípios 

considerados prioritários pela política do MEC, escolas prioritárias de todas as 

capitais, grandes cidades e sistemas estaduais de ensino. A Rede de Ancoragem do 

projeto auxiliou sua implementação por meio de uma estrutura de formação em 

cascata, o que permitiu a qualificação de técnicos de Secretarias de Educação, gestores 

escolares e professores.  
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Em 2013, o trabalho foi direcionado ao aperfeiçoamento do uso dos materiais 

TRILHAS com o propósito de fortalecer o acesso à literatura nas escolas e qualificar o 

ensino da leitura, da escrita e da oralidade. O Portal TRILHAS foi reforçado em 

conteúdo e nos espaços para debates sobre temas importantes para os profissionais da 

Rede. Os números mostram o engajamento das redes de ensino em 2013: dos 1976 

municípios convidados a dar continuidade às atividades formativas, 93% se 

cadastraram – um aumento de 11% em relação a 2012 -, e 75% deles participaram dos 

Encontros Estaduais.  

O Projeto está alinhado com o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto número 6.094, de 24 de abril de 2007, artigo 2, inciso II), que 

estabelece, entre outros objetivos, a alfabetização de todas as crianças de até 8 anos e o 

incentivo à leitura.  

Por meio de seu conjunto de materiais, o TRILHAS propõe um contexto 

favorável ao processo de alfabetização e, consequentemente, para o alcance da meta de 

6,0 pontos estabelecida para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

de 2022. 

O Projeto TRILHAS e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic), do Governo Federal, compartilham as mesmas metas e têm os seguintes 

objetivos e maneiras de atuação em comum: 

 Eixo de trabalho voltado para a formação continuada, presencial e à 

distância, com foco na alfabetização; 

 Distribuição de materiais de apoio articulados ao Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE) e complementação de jogos pedagógicos; 

 Atuação em regime de colaboração com governos federal, estadual e 

municipal, 

 Uso de portais virtuais como apoio para o desenvolvimento das ações. 

 

Essa parceria está estruturada em três pilares: 

 

1. Produção e distribuição dos materiais, a cargo do MEC e do FNDE: 

materiais para capacitação de professores e para uso em sala de aula; 
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2. Incentivo à adoção dos materiais pelas escolas, a cargo do Instituto 

Natura, com apoio dos consultores que acompanham a distribuição e utilização do 

material pelas escolas beneficiadas e 

3. Garantia da boa utilização dos materiais pelos professores, através da 

estruturação de uma rede de Ancoragem Nacional, sob a responsabilidade da 

Comunidade Educativa CEDAC. 

Diante do exposto, e tomando como referência o conceito de Garcia (1997), 

podemos afirmar que o projeto TRILHAS Natura se constitui em um modelo de 

projeto incorporado às políticas públicas de leitura no Brasil destinado para as crianças 

na idade da alfabetização. 

 

2.6.2 O Projeto PARALAPRACÁ 

 

 O projeto PARALAPRACÁ é uma frente de trabalho do programa Educação 

Infantil do Instituto C&A, que visa contribuir para a melhoria da qualidade do 

atendimento às crianças da Educação Infantil e é realizado a partir do estabelecimento 

de parcerias com o poder público por meio das Secretarias Municipais de Educação e 

com organizações privadas sem fins lucrativos.  O programa Educação Infantil parte 

do princípio de que toda criança tem direito a uma escola equitativa, plural e 

acolhedora – um espaço no qual ela possa contar com a educação e o cuidado 

apropriados à sua faixa etária e em que seja respeitada a sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento.  De acordo com a Proposta Técnica – Resumo Executivo,  

 

o projeto PARALAPRACÁ é uma ação do programa Educação 

Infantil e foi criado com a finalidade de contribuir para a melhoria 

da qualidade do atendimento às crianças que frequentam instituições 

de educação infantil, por meio de duas linhas de ação 

complementares e articuladas: 

 

1 – A formação continuada de profissionais da educação. 

 

2 – O acesso a materiais de qualidade, tanto para as crianças quanto 

para os professores. 

 

O projeto PARALAPRACÁ também pretende valorizar e fortalecer 

os saberes e fazeres pedagógicos e culturais locais, promovendo a 

sistematização dos materiais já existentes nas instituições e a 

produção de novos materiais adequados às necessidades locais. 

(INSTITUTO C&A, 2013, p. 3) 
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O processo de formação dos professores se baseia no desenvolvimento de seis 

eixos: brincadeira, artes visuais, música, literatura, exploração do mundo e 

organização do ambiente. 

De acordo com o Resumo Executivo (2013), que é o documento orientador, o 

Projeto Paralapracá procura estimular o desenvolvimento de uma estrutura física e 

material pensada para que as crianças possam ter maiores oportunidades de vivenciar 

uma educação que atenda as suas reais necessidades. Realizado desde o ano de 2010, o 

projeto aposta na formação dos profissionais da Educação Infantil como condição 

necessária para a qualidade do ensino.  

Assim, o trabalho é realizado a partir do estabelecimento de alianças com 

Secretarias Municipais de Educação selecionadas para participar do projeto por meio 

de edital público. A formação é realizada em parceria técnica com a Avante – 

Educação e Mobilização Social, organização sem fins lucrativos com sede em 

Salvador (BA).  

Ao assumir essas estratégias de intervenção no apoio às redes municipais de 

educação infantil, o projeto Paralapracá pretende ainda fomentar a consolidação de 

políticas públicas na área, de modo a propiciar às crianças, na faixa etária de até 5 anos 

e 11 meses, o direito à educação infantil de qualidade. Isso deriva, necessariamente, de 

uma combinação de fatores envolvendo qualificação de profissionais, quadro de 

pessoal suficiente, disponibilidade de vagas e infraestrutura adequada. 

O projeto parte do princípio de que toda criança tem direito a uma escola 

equitativa, plural e acolhedora e tem como objetivos:  

 contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento às crianças na 

Educação Infantil com vistas ao seu desenvolvimento integral;  

 promover a formação continuada de profissionais da Educação Infantil 

com vistas a incidir na política educacional do município;  

 oferecer materiais pedagógicos de qualidade para crianças e 

profissionais da Educação Infantil de forma a inspirar as redes de escolas nas decisões 

relativas à aquisição de material;  

 demonstrar a possibilidade de transformar em práticas cotidianas as 

orientações e políticas nacionais de educação infantil;  
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 promover o desenvolvimento das competências necessárias para que os 

técnicos das Secretarias de Educação e coordenadores pedagógicos se tornem 

referências como formadores.  

O projeto PARALAPRACÁ é desenvolvido através de uma parceria entre a 

iniciativa privada e as Secretarias Municipais de Educação e 

 

nasce da convicção de que é necessária uma sinergia entre 

profissionais da educação qualificados e boa estrutura física e 

material para que as crianças possam ter maiores oportunidades de 

vivenciarem uma educação que atenda a suas reais necessidades. 

Sabe-se que a formação dos profissionais da educação é condição 

necessária para a qualidade da educação infantil, mas ela não é 

suficiente para a melhoria no atendimento às crianças (INSTITUTO 

C&A, 2013, p. 5). 
 

O documento orientador aponta para quatro razões que justificam o sucesso 

do projeto na visão da organização privada: selecionar bons professores, cuidar da 

formação docente, não deixar para trás nenhum aluno e preparar grandes gestores. 

Esses pontos, de acordo com a nossa compreensão, constituem premissas para a 

implementação de um bom projeto educativo, embora, nem sempre seja assim que 

acontece na iniciativa pública.  

Sendo assim, é meta da organização formadora a responsabilidade pela 

coordenação, implementação, execução e monitoramento do projeto nos municípios, 

através da composição de uma equipe técnica responsável constituída de assessores 

pedagógicos, equipes de monitoramento e avaliação e equipes de comunicação, com 

base nos seguintes pressupostos para formação profissional: 

 

 Tematização da prática: tomar a prática pedagógica dos profissionais da 

educação como objeto de análise, considerando-os como sujeitos ativos de seu 

processo de construção de conhecimentos;  

 Formação centrada na escola e comprometida com as demandas 

específicas de cada realidade, e com os processos de mudança, superando os 

problemas identificados; 

 Promoção da autonomia dos envolvidos por meio de uma base 

metodológica que se fundamenta na ideia de “reação em cadeia”, ou seja, entende-se 

que o tipo de experiência vivenciada na formação resplandece na forma de atuação do 

sujeito que vive a experiência;  
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 Compromisso de fortalecer as redes municipais de educação por meio 

da implementação de experiências formativas ou do fortalecimento de políticas 

públicas de formação para a Educação Infantil, 

 Formação de equipes técnicas locais, levando-as a se responsabilizarem 

pela formação permanente dos profissionais da educação e pela continuidade das ações 

implementadas pelo projeto PARALAPRACÁ. 

 

Somada à qualificação dos técnicos e dos professores envolvidos na formação 

feita em sistema de rede, o instituto disponibiliza materiais ditos “de qualidade”, 

afirmado pelo documento intitulado por eles como Resumo Executivo, para formar os 

professores e ser disponibilizados com as crianças nas escolas. De acordo com esse 

documento,  

todos os materiais consideram a criança como protagonista do 

processo de aprendizagem, tendo como objetivo formar e 

instrumentalizar os profissionais da educação para que possam 

oferecer experiências de aprendizagem mais ricas e adequadas a 

cada faixa etária. (INSTITUTO C&A, 2013, p. 10). 

 

Os materiais do Projeto Paralapracá foram elaborados para subsidiar o 

processo de formação das equipes das Secretarias Municipais de Educação parceiras 

do projeto, coordenadores pedagógicos das instituições de Educação Infantil e 

professores. Ao final de cada ciclo de implementação, os materiais são revistos e 

reeditados com o intuito de evidenciar, avaliar e compartilhar as práticas realizadas 

pelos profissionais envolvidos nas formações que acontecem pelo Instituto, pela 

Secretaria de Educação e pelas escolas. 

O Projeto não é específico de fomento à leitura, mas engloba 6 eixos 

relevantes para o desenvolvimento da criança da educação infantil, a saber: 

brincadeira, música, arte, histórias (literatura), exploração do mundo e organização do 

ambiente. Os materiais são disponibilizados em vários suportes, como podem ser 

vistos no quadro que segue e orienta-se que sejam trabalhados de forma integral. 

 

 Quadro 9 – Materiais do Projeto Paralapracá doados para a escola participante 
Baú PARALAPRACÁ – Kit Educador 

Série de Vídeos PARALAPRACÁ Os vídeos revelam diferentes experiências e 

organização da rotina e dos ambientes na Educação 

Infantil. Aí estão coletados saberes e fazeres dos 

profissionais da educação e especialistas em seis 

cidades brasileiras de diferentes regiões: Castro – PR, 
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Salvador – BA, Santarém – PA, São Paulo – SP e 

Jundiaí – SP 

Cadernos de Orientação 

PARALAPRACÁ 

Estão organizados para oferecer aos profissionais da 

educação possibilidades de como explorar os materiais 

que compõem o projeto PARALAPRACÁ e planejar 

atividades que permitam o envolvimento de todos os 

que fazem parte do projeto educativo – crianças, 

famílias, funcionários e outras escolas/instituições da 

rede. 

Almanaque PARALAPRACÁ O almanaque é um livro que contém matérias 

recreativa, humorística, literária, opinativa e 

informativa. O Almanaque PARALAPRACÁ pretende 

ser, ao mesmo tempo, uma fonte de informação e 

entretenimento, mas, também, de consulta pelos 

profissionais da educação para o planejamento de 

atividades com as crianças. 

Pasta de Registro 

PARALAPRACÁ 

É um importante instrumento de formação dos 

profissionais participantes do projeto 

PARALAPRACÁ. Foi estruturada com o objetivo de 

estimular a documentação pedagógica, organizando os 

registros das atividades planejadas e realizadas no 

âmbito do projeto PARALAPRACÁ, as reflexões 

sobre o desenvolvimento das mesmas com as crianças 

e os resultados alcançados. 

Livros técnicos Livros selecionados por especialistas em Educação 

Infantil para a leitura e o aprofundamento do 

conhecimento relativo aos eixos propostos pelo preto 

PARALAPRACÁ. 

Cadernos de experiências Série de seis cadernos que contêm os registros de 

atividades pedagógicas realizadas junto às crianças nos 

cinco municípios parceiros na primeira edição do 

projeto PARALAPRACÁ, a saber: Feira de Santana – 

BA, Jaboatão dos Guararapes – PE, Campina Grande – 

PB, Teresina – PI e Caucaia – CE. 

Estação PARALAPRACÁ Publicação cujo objetivo é valorizar e disseminar os 

saberes da cultura local produzidos pelas comunidades 

dos cinco municípios parceiros na primeira edição do 

projeto PARALAPRACÁ e coletados pelos 

profissionais da educação. 

Caderno de Orientação: o 

Coordenador Pedagógico e a 

formação continuada 

Publicação cujo objetivo é oferecer subsídios teórico-

práticos aos coordenadores pedagógicos participantes 

do projeto PARALAPRACÁ, a fim de que possam se 

constituir em formadores em seus espaços de trabalho. 

Mala PARALAPRACÁ A Mala PARALAPRACÁ é para uso dos profissionais 

e das crianças e reúne livros de literatura infantil, 

DVDs e CDs de músicas e histórias infantis, 

instrumentos musicais, fantoches, chapéus, tecidos e 

materiais para o desenvolvimento de atividades de arte 

com as crianças 
Fonte: Resumo Executivo do Projeto Praralapracá/2013. 

 

Além dos materiais e da qualificação profissional dos sujeitos envolvidos no 

processo de atuação com as crianças da Educação Infantil, o projeto trabalha com uma 
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metodologia de rede de formação, cujo foco são os coordenadores da escola que  

formam os professores no Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI.  É uma 

espécie de onda de propagação: os técnicos da Secretaria são formados pelo instituto, 

os coordenadores pelos técnicos e os professores pelos coordenadores. No processo de 

divulgação e implementação do projeto, todos os atores são igualmente envolvidos no 

fazer educativo. 

Os municípios são selecionados a partir da análise das propostas inscritas, de 

visitas técnicas e da avaliação dos requisitos necessários para o estabelecimento de 

parceria com o Instituto C&A, conforme as normas por este estabelecidas em editais 

ou cartas-convite, no início de cada ciclo do projeto PARALAPRACÁ. O Instituto 

C&A estabelece a duração de quatro anos para cada ciclo do projeto, o qual deve 

coincidir com o início do ciclo da gestão municipal, que na cidade de Natal 

compreende a atual gestão para o período de 2013 a 2016. Como contrapartida, as 

Secretarias devem atender a algumas exigências, tais quais estabelece o resumo 

executivo do projeto: 

 

 distribuir os materiais que compõem o Kit PARALAPRACÁ para as 

instituições participantes; 

 oferecer condições para a implantação, execução e monitoramento do 

projeto em cada município, considerando o que abaixo se segue: 

 ter a organização formadora como responsável pela gestão e formação 

da equipe do projeto, a qual será realizada por meio de encontros de formação 

periódicos, envolvendo assessores pedagógicos e supervisores (técnicos das 

secretarias). 

 ter os assessores pedagógicos como responsáveis pela gestão 

compartilhada, formação dos coordenadores nos eixos definidos pelo projeto, ações de 

acompanhamento presencial, monitoramento e sistematização, com carga horária total 

de 80 horas/mês; 

 disponibilizar um site e outras ferramentas tecnológicas para 

intercâmbio de recursos teóricos e práticos e disseminação do projeto.  

 monitorar e avaliar o projeto PARALAPRACÁ. 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Educação, o processo de 

inclusão de Natal no projeto PARALAPRACÁ se iniciou em abril de 2013 por meio 
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de edital público disponibilizado de forma on-line, cujo objetivo foi selecionar 

Secretarias de Educação das capitais e regiões metropolitanas do Nordeste para a 

realização de parceria e sua implementação. A capital do Rio Grande do Norte ficou 

entre as cinco cidades escolhidas em um universo de 70 inscritas. Natal é uma das sete 

cidades do Nordeste participante do projeto, que teve como meta geral alcançar 51 mil 

crianças em 2013, contemplando 350 escolas de Educação Infantil no Brasil.  

Na Cidade do Natal, o projeto contempla inicialmente 30 dos 70 Centros 

Municipais de Educação infantil e, conforme dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação, atende crianças, salas de aula, turmas, coordenadores e 

professores inseridos na Educação Infantil Municipal, conforme quantitativo 

discriminado abaixo: 

 

Quadro 10 – Dados de abrangência do Projeto PARALAPRACÁ em Natal 

Crianças Salas de aula Turmas Coordenadores Professores 

5.365 177 252 51 374 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo DEI- SME / Natal – 2013 

 

Os documentos, leis e decretos que dispõem sobre o livro e a leitura no 

Brasil, orientam e regulamentam sobre a instituição de parcerias entre o poder público, 

as ONGs, as universidades, os institutos federais e a iniciativa privada. Em Natal, a 

Secretaria de Educação, através do Departamento de Ensino Infantil, mantem os dois 

projetos em parceria com a iniciativa privada, sem, no entanto atender a totalidade da 

rede. As ações instituídas nas duas parcerias são pontuais nas Unidades de Educação 

Infantil de Natal: sendo o TRILHAS Natura desenvolvido somente no ano de 2012 

abrangendo todas as escolas que atendem a primeira série do Ensino Fundamental, que 

seja pública ou privada e o PARALAPRACÁ desde 2013 com projeção de 

encerramento em 2016. 
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CAPÍTULO 3 

EXISTE MERCADO PARA A LEITURA NA INFÂNCIA? 

 

Papai, me compra a Biblioteca Internacional de Obras Célebres. 

São só 24 volumes encadernados 

Em percalina verde. 

Meu filho, é livro demais para uma criança. 

Compra assim mesmo, pai, eu cresço logo. 

Quando crescer eu compro. Agora, não. 

Papai, me compra agora. É em percalina verde, 

Só 24 volumes. Compra, compra, compra. 

Fica quieto, menino, eu vou comprar. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Os versos de Drummond, no poema Biblioteca Verde, narra a insistência de 

um menino em comprar seus livros se contrapondo ao discurso do pai que desvaloriza 

a necessidade de muitos livros para uma criança. O contraponto de opiniões entre pai e 

filho nos remete às origens da literatura para a infância pelo valor menor que lhe fora 

atribuído em face ao recém-reconhecimento da categoria infância.  

A atitude do pai em comprar a Biblioteca Internacional de Obras Célebres 

ilustra o momento em que a leitura deixa de ser apenas um elemento da burguesia e 

passa a ser difundida como uma mercadoria: “as „bibliotecas‟, embora pequenas, 

ornavam nesse momento até as mais humildes habitações com títulos revelando os 

interesses dos proprietários” (FISCHER, 2006, p. 254).   

Na mesma estrofe, o poeta nos revela outro ponto da história universal da 

leitura: os 24 volumes encadernados em percalina verde ratificam a ideia das 

inovações surgidas no séc. XIX, nas quais o mercado editorial se transforma com o 

intuito de popularizar o livro e difundir a leitura, tornando-a mais barata.  

 

Usadas pela primeira vez na Inglaterra, em 1822, as encadernações 

em tecido substituíam a antiga opção em couro, bem mais cara. 

Além disso, logo surgiriam propagandas dessas encadernações. Essa 

última inovação, em especial, modificou a imagem pública do livro, 

que passava de uma refinada obra de arte para uma mercadoria 

normal e comum (FISCHER, 2006. p. 254).   
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Discorrer sobre o que é literatura, ou sobre a essência do que seja um texto 

literário, é confrontar-se com uma tempestade de conceitos, definições e ideias. Faz-se 

necessário um conhecimento histórico da cultura europeia ocidental, revisar o contexto 

sociopolítico e econômico de cada época, já que a literatura é a arte da palavra feita 

por homens inseridos no tempo e no espaço. Nesse capítulo, será apresentado o 

percurso histórico da literatura para a infância, das origens até os dias atuais; o livro 

como mercadoria de consumo no mercado editorial brasileiro e o preço da leitura para 

Educação Infantil no Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

 

3.1 PERCURSO HISTÓRICO 

 

De acordo com Pound (2006), “literatura é a linguagem carregada de 

significado até o máximo grau possível”. E continua: “Ela não existe no vácuo”.  

O nascimento da literatura para a infância remonta há muitos anos, contando 

com diversas histórias da tradição oral de diferentes povos pelo mundo. Apesar de ser 

vertente da literatura geral, desde o seu surgimento essa literatura se apresenta como 

uma forma literária menor, “uma vez que ela se associava a minoria de seu 

destinatário” (AMARILHA, 2002, p. 129), atrelada à função didático-pedagógica, que 

tem como objetivo maior doutrinar o comportamento da criança a partir da visão do 

adulto, servindo como instrumento para o ensino e amadurecimento daquela.  

É impossível pensar na história da literatura para a infância, sem pensar no 

seu leitor: a criança. De acordo com Zilberman (2003), os primeiros livros para 

crianças foram produzidos ao final do século XVII e durante o século XVIII. Antes 

disso, não se escrevia para elas porque não existia infância: “Gênero incompreensível 

sem a presença de seu destinatário, a literatura infantil não pode surgir antes da 

infância” (ZILBERMAN, 2003, p.133). No acervo desses primeiros livros encontram-

se lendas regionais, fábulas milenares, histórias para entreter e ensinar, além de 

aproximá-las dos adultos, já que naquele modelo de família nenhum laço amoroso 

especial os aproximava. As crianças conviviam igualmente com os adultos, pois na 

época não havia um mundo infantil, diferente, separado; elas compartilhavam o 

mesmo tipo de roupa, ambientes caseiros, sociais e de trabalho.  

Apesar de já existirem manuscritos destinados às crianças, como tratados de 

pedagogia escritos pelos protestantes com fins religiosos, a literatura pedagógica, na 

cultura erudita, e a literatura oral de vertente popular, é o francês Charles Perrault 
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(1628-1703) considerado como o pioneiro da literatura infantil. Ele coleta os contos 

populares destinados a adultos, para leitura em salões da corte parisiense e faz uma 

adaptação à vertente educativa, da qual se sobressaía a boa conduta e a moral, 

tornando ambas as características marcantes em todos os contos de fadas. Na 

conversão da literatura popular em infantil, Perrault revela o modelo educativo 

imposto a ele e a sua época. O trabalho de Perrault é o de um adaptador; ele parte de 

um tema popular, trabalha sobre ele e acrescenta-lhe detalhes que respondem ao gosto 

da classe à qual pretende endereçar seus contos: a burguesia. Segundo Coelho (2000), 

no princípio, o trabalho de adaptação não foi pensado com intenções de criar uma 

literatura destinada à criança, pois o maravilhoso ocupa um lugar bem modesto em sua 

obra. Conforme  afirma Carvalho, criou-se sim, uma literatura infantil comprometida 

com a pedagogia e com a ética 

 

A literatura infantil não era uma literatura para a criança, colocando 

a recreação e o lazer em primeiro plano. Não consultava primeiro os 

interesses da criança, mas os planos que o adulto desejava pôr em 

prática na educação, visando uma classe privilegiada; enfim, era uma 

literatura racionalista, pragmática, utilitarista, onde o maior espaço 

não era reservado ao prazer e à gratuidade, mas à formação 

pedagógica e ética (CARVALHO, 1987, p.89) 

 

Apenas com a publicação pela primeira vez de histórias ou de contos do 

tempo passado com suas moralidades, Contos de Mamãe Gansa (1697), é que Perrault 

se dedica inteiramente à literatura infantil. Seus contos mais conhecidos são 

Chapeuzinho vermelho, O Barba Azul, O pequeno Polegar, O Gato de Botas, 

Cinderela, Henrique do topete e A Bela Adormecida do Bosque. 

A origem da literatura infantil também é atribuída aos irmãos Jacob e Wihelm 

Grimm. Nascidos na Alemanha, dedicavam-se ao estudo filológico para estabelecer a 

norma culta da língua em meio aos tantos dialetos existentes no país. Durante a 

pesquisa, ouvindo as histórias de seus ancestrais, perceberam a importância destas para 

além da função de entretenimento. Foram eles, mais de um século depois de Perrault, 

no século XIX, que realizaram uma coleta de contos, a qual foi transformada em livro 

de literatura infantil: Contos da criança e do lar (1812), tornando-se um marco para 

esse gênero, obra que lhes permitiu alcançar uma fama universal, chegar à posteridade, 

tornando-os conhecidos mundialmente com os contos João e Maria, Rapunzel, Branca 

de Neve e O lobo e os sete cabritinhos. 
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Na Alemanha, essa compilação de contos, também recolhidos da tradição oral 

e do folclore germânico, não era originalmente destinada ao público infantil, mas na 

adaptação feita pelos irmãos Grimm ganhou esse público como referência, 

aproveitando elementos temáticos fantasiosos e mágicos, componentes indispensáveis 

do texto dirigido à infância, como afirma Zilberman, considerando que 

 

a fantasia é um importante subsídio para a compreensão de mundo 

por parte da criança: ela ocupa as lacunas que o indivíduo 

necessariamente tem durante a infância, devido ao seu 

desconhecimento do real; ajuda-o a ordenar suas novas experiências, 

frequentemente fornecidas pelos próprios livros (ZILBERMAN, 

2000, p. 49). 

 

Os irmãos Grimm deram uma nova roupagem às narrativas maravilhosas, 

seus contos eram desprovidos da violência que havia nos contos de Perrault. Como 

bem assinala Goés (1991), a violência deu lugar a um humanismo, sentindo-se o 

maravilhoso da vida, resultante da Influência do Romantismo que se configurava 

naquele contexto histórico. Os Grimm foram os primeiros na Europa de seu tempo que 

deram valor estético e humano à matéria popular. Seus contos tinham o objetivo de 

preservar o patrimônio cultural do povo alemão e dispor o acervo para todos.    

Andersen (1835-1872), diferentemente de Perrault e dos irmãos Grimm, com 

seu talento extraordinário, foi um escritor que não se limitou a recolher e recontar 

histórias tradicionais que circulavam entre o povo, fruto de uma criação secular e 

anônima. Ele criou diversas histórias novas, estimulando a imaginação de crianças e 

adultos, seguindo os modelos dos contos tradicionais e conservando sua principal 

característica: a sensibilidade exaltada pelo Romantismo. Foi considerado o maior 

escritor da literatura para a infância. Além das histórias compiladas nos países 

europeus, criava suas próprias histórias, como O Patinho Feio, A Roupa Nova do 

Imperador, O Soldadinho de Chumbo e A Menina dos Fósforos.  

Através do minucioso trabalho de Perrault, dos Grimm e Andersen, que 

realizaram uma verdadeira garimpagem na cultura e no folclore europeu, houve a 

redescoberta de um verdadeiro tesouro histórico e cultural. Sem o trabalho desses 

escritores, seriam desconhecidas as histórias anteriormente citadas, e no universo da 

literatura para a infância haveria uma lacuna no legado cultural da humanidade. 
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Desde os salões parisienses do século XVII, e reproduzidos nas versões de 

Perrault e dos Irmãos Grimm, nestes últimos três séculos, os contos de fadas 

permanecem vivos. Contados e recontados, esse gênero não se esgota.  

Segundo Góes (1991), acompanhando a cultura e os interesses da época, as 

histórias da literatura infantil foram sofrendo modificações e adaptações, 

desprendendo-se, aos poucos do oral, aparecendo novas histórias inventadas por 

autores que mais tarde se tornaram clássicos do gênero e que habitam o imaginário 

infantil e adulto até os dias atuais. Somente mais tarde essa vertente se enfraqueceu e 

deu lugar à literatura infantil voltada para o prazer e o deleite do leitor, característica 

que a aproximou mais da literatura geral. 

No Brasil, por muito tempo os contos populares ocupavam lugar na vida das 

crianças, principalmente por meio da comunicação oral. Diferentemente do que 

ocorreu na Europa, eles não serviram como fonte para os primeiros livros que aqui 

foram publicados para o público infantil, a partir da segunda metade do século XIX. 

Produziram-se, sim, traduções e adaptações dos contos europeus compilados por 

Perrault e pelos Grimm em versões para o público brasileiro. 

A literatura para a infância no Brasil não escapou do processo de formação de 

uma literatura com fins doutrinários, moralizantes ou pedagógicos, cujo objetivo era 

manter a tradição, hábitos, costumes e os interesses da burguesia. Somente com a 

chegada de D. João VI, e a implantação da Imprensa Régia por volta de 1900, é que se 

pode falar em literatura infantil brasileira, pois até esse momento, de acordo com 

Amarilha (2012), o que as crianças liam no Brasil eram textos não literários escritos 

por pedagogos que mais serviam ao adulto e à aculturação da criança, a novos padrões 

de comportamento, higiene e virtudes. Um dos primeiros autores da época a fazer 

adaptações, conhecido pela inserção dos contos europeus no Brasil, é Alberto 

Figueiredo Pimentel. O autor publica traduções dos contos de Perrault, dos irmãos 

Grimm e de Andersen, em obras como Contos da Carochinha, História da Avozinha, 

Histórias da Baratinha.  

Por falta de tradição, até o aparecimento de Monteiro Lobato, a literatura para 

a infância brasileira foi marcada pelas adaptações, uma reorganização da literatura 

infantil já existente, principalmente na Europa, para se adequar ao público brasileiro. 

Por não gostar muito das traduções dos livros europeus, e por ser um nacionalista 

ardoroso, Lobato se apresenta no cenário nacional como o responsável por uma 

produção voltada para a criança brasileira. Sua obra é um marco na história da 
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literatura infantil nacional por introduzir no universo infantil elementos relacionados à 

cultura popular com características tipicamente brasileiras, integrando costumes do 

campo e lendas do nosso folclore. Na verdade, ele foi o primeiro escritor brasileiro a 

acreditar na inteligência da criança, na sua curiosidade intelectual e capacidade de 

compreensão. Lobato construiu um mundo para a criança. O sítio do Picapau Amarelo 

é um exemplo disso, pois destaca bem as características da vida rural e da cultura 

brasileira em franco diálogo com a literatura universal, já que seus textos estão cheios 

de citações e alusões que remetem a outros personagens, a outras épocas históricas e a 

seus protagonistas.  

Lobato também adaptou contos de Perrault, dos Grimm, de Andersen e de 

outros autores tradicionais. No entanto, o maior destaque acontece com as suas 

próprias obras, visto que a imaginação, a extratemporalidade, as metamorfoses, o 

maravilhoso, a intenção recreativa são elementos constitutivos por excelência da obra 

lobatiana, e que mais agradam as crianças, o que notoriamente o torna singular na 

literatura mundial, como pontua Zilberman ao afirmar que 

 

Lobato criou a literatura nacional num contexto de cenário, 

personagens e sugestão folclórica que já não podia ser seguido por 

nenhum outro escritor do gênero. Noutra formulação: fazer literatura 

depois de Lobato significa começar quase tudo outra vez, pois a 

experiência do escritor foi levada por ele próprio às suas últimas 

consequências (ZILBERMAN, 2003, p. 149). 

 

A partir dele, no Brasil, a literatura para a infância perde uma de suas 

principais características até então, a de ser um instrumento de dominação do adulto e 

de uma classe, modelo de estruturas que devem ser reproduzidas. Passa a ser fonte de 

reflexão, questionamento e crítica, uma literatura de ficção livre dos preceitos 

pedagógicos, com a intenção de distrair, instruir e preocupada com o seu caráter 

estético.  

Desde então, até os nossos dias, a criança tem se constituído em constante 

preocupação de psicólogos, pedagogos e mestres. Muitos são os fatores que 

contribuem para a literatura se tornar assunto importante em relação à educação 

brasileira. Conforme Cademartori (2012), a escola se voltou para a literatura infantil 

com interesses imediatos, como o de expandir o domínio linguístico dos alunos e 

auxiliá-los a escrever melhor, desconsiderando, de certa forma, a função de 

reorganização das percepções do mundo. 
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Nas últimas décadas, a literatura para a infância vem se constituindo de forma 

rica e diversificada em nosso país, com produções de boa qualidade para todas as 

faixas etárias, com os mais variados enfoques e temas, caminhando paralelamente com 

a literatura geral.  

A instituição de uma política de formação de leitores é também uma condição 

básica para que haja a democratização da literatura e o fomento à leitura de crianças 

nas escolas brasileiras, sendo essa uma forma de reverter a tendência histórica de 

restrição a parcelas da população do acesso aos livros e à leitura como bens culturais 

acessíveis. 

 

3.2 O OBJETO LIVRO COMO MERCADORIA 

 

O percurso histórico do surgimento da literatura para criança, traçado 

anteriormente, fala-nos do surgimento do livro, objeto sem contornos definidos nem 

objetivos explícitos, em intersecção com o desenvolvimento dos valores burgueses, 

que via para seus filhos a necessidade de domínio da leitura. De acordo com Fischer 

(2006), o desenvolvimento da economia de mercado sempre favoreceu aos que sabiam 

ler. É, portanto, não por acaso, que ao longo da história da leitura, os que sabiam ler 

ocupavam as terras mais valiosas do mundo.  

Nesta sessão, discutiremos sobre a expansão da leitura como uma ideia 

emergente da cultura burguesa, a literatura para infância sob a perspectiva do mercado 

editorial e os investimentos financeiros utilizados para a aquisição do objeto livro para 

as crianças da Educação Infantil por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

 

3.2.1 Uma ideia burguesa da leitura 

  

Criado ao mesmo tempo em que eclode a teoria do revolucionário mestre da 

educação, Rosseau, o livro de literatura para a infância perseguiu os mesmos caminhos 

da pedagogia, voltando-se para a aquisição do conhecimento científico. Assim, 

podemos dizer que a literatura não era voltada para crianças, mas atendia primeiro aos 

ideais burgueses dos adultos com a finalidade de incutir nos pequenos leitores os 

ideais daquela sociedade, compondo uma literatura utilitarista, em que se excluía da 

criação o espaço para o deleite e à gratuidade do texto. 
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Com a criação das escolas urbanas, autores que se dedicavam a escrever para 

as crianças trataram de difundir não só as histórias tradicionais, como também criar 

novos personagens e enredos - a princípio apenas de caráter educativo, uma vez que os 

primeiros livros para a infância foram escritos por professores e pedagogos - 

resultando na integração do livro à cultura burguesa.  

Nessa direção, Zilberman (2003) afirma que o livro de literatura, decorrendo 

da ascensão da infância, e tendo nascido contemporaneamente à família moderna de 

classe média, passa a representar mais uma característica da burguesia, quando 

vinculado ao seu aparecimento se propaga a ideia de ler. “O ler transformou-se em 

instrumento de ilustração e sinal de civilidade” (ZILBERMAN, 2003, p. 55).  

Para Zilberman (2003), o processo de propagação da leitura pode ser 

compreendido como a industrialização da cultura e a socialização do conhecimento. 

Contudo, percebem-se traços contraditórios nesse movimento de propagação, visto 

que, se na família burguesa a criança conquista seu espaço e tambémse encontra com 

seus livros, os filhos dos pobres tinham acesso restrito à escola e eram vistos pelos 

burgueses como uma mão de obra barata. Dessa forma, se abre uma cisão profunda no 

que se refere ao tratamento dado às crianças e aos jovens provenientes de classes 

diferentes. 

 

A criança burguesa deve ser preparada para assumir sua função 

dirigente, a criança pobre precisa ser amparada para converter-se em 

mão-de-obra. Em ambos os casos, a finalidade social é única, porém 

o treino recebido é personalizado: para liderar, o ser humano 

demanda unidade interior e saúde mental, enquanto do proletário, 

para cumprir sua missão, são exigidas confiança na classe dominante 

e saúde física (ZILBERMAN, 2003, p. 59). 
 

Isso posto, enquanto a família burguesa assumia suas crianças em seus lares, 

criando a sua privacidade, desenvolvendo a afetividade, criando clima de infância e 

desenvolvendo o comportamento de ler individualmente ou para grupos distintos, as 

crianças nascidas em famílias pobres exibiam suas misérias e eram excluídas de ouvir 

histórias narradas, indiscriminadamente, por contadores da tradição oral fora do lar.  

O livro como objeto, ao longo da história, desde o papiro até sua mais recente 

manifestação, a página impressa, sempre foi uma marca de poderio, quer seja 

sinônimo da intelectualidade e do conhecimento, quer seja no acúmulo de riqueza, 

visto que conferia status à realeza, pois 
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tal como muitos membros da classe privilegiada, Luís XIV, como 

proprietário de livros, jamais havia sido aclamado como erudito,  

pensador ou bibliófilo, e seu contato com a palavra escrita fora, no 

máximo de caráter utilitário. Por sua vez, seu sucessor Luís XV (no 

poder entre 1715-1774), foi treinado para compor textos escritos e 

aprendeu a escrever com criatividade. Nesse período, um grande 

número de aristocratas da França possuía e utilizava prensas, bem 

como discutia sobre estilos tipográficos preferidos; outros 

encomendavam livros e ilustrações e seguiam seu sucesso com o 

mais entusiástico interesse. (FISCHER, 2006, p. 232). 

 

 O livro em suas diversas formas, desde os feitos de forma artesanal até os 

impressos, esteve associado à impressão de poder e respeito. Em outra passagem, no 

tocante às bibliotecas, Fischer (2006) revela que 

 

apenas as casas mais ricas mantinham bibliotecas privadas 

separadas. As famílias ricas ainda competiam na compra de coleções 

inteiras para preencher enormes prateleiras com fileira e fileiras de 

livros encadernados como enorme requinte, os quais dificilmente, ou 

nunca, eram abertos (FISCHER, 2006. p. 245).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

O livro exercia fascínio e cintilava em exposição nas famílias que estavam em 

ascensão na classe burguesa. Poucos objetos naquela época eram expostos, como os 

livros. Temendo a ferrugem e a traça, a maioria dos bens valiosos era guardado em 

baús como forma de proteção do patrimônio familiar, o que não acontecia com os 

livros, expostos com vaidade, pois representavam a ostentação da riqueza do burguês.  

A simbologia do livro como objeto de poder também está presente na 

pesquisa de Manguel (1997), quando afirma que os livros passaram das mãos do clero 

e da nobreza para as mãos da burguesia que imitava todos os costumes dos nobres. 

Assim, se a nobreza lia, os burgueses também liam e “ser visto como dono de livros e 

leitos ornamentados tornou-se sinal de posição social” (MANGUEL, 1997, p. 183). 

No Brasil, o acesso ao livro e à leitura tem raízes no início do século XIX. 

Como resultado dos interesses da nobreza associados à vinda de D. João VI para o 

Brasil, vieram também os livros da Biblioteca Real, os nobres livreiros, e a fundação 

da Impressão Régia, que a princípio tinha a função de divulgar toda a Legislação e 

Papéis Diplomáticos do serviço real, servindo depois, porém, à arte, à cultura, à 

oratória e à publicação de livros que passaram a circular pelo país. 
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De acordo com Gomes (2009), outras ações ao longo da história da leitura no 

Brasil também foram desenvolvidas com vistas a garantir o acesso à leitura e ao livro, 

conforme apresentamos no quadro a seguir: 

 

Quadro 11 – Ações e medidas para democratização do acesso ao livro e à leitura no 

Brasil do Século XIX 

ANO AÇÕES E MEDIDAS 

1808 Chegada da biblioteca da Coroa Portuguesa com o objetivo de atender as 

necessidades dos nobres e da elite. Hoje atende a todos, indistintamente, 

disponibilizando acervos, inclusive digitalmente. 

1831-1889 

 

Reinado do Imperador D. Pedro II: 

 1860 - o abolicionista Antônio Marques Rodrigues, empenhado 

em defesa da educação, custeou a edição de pequenos livros e 

distribuiu nas escolas do norte e nordeste brasileiros. Intitulado 

O livro do povo, essa iniciativa pode ser considerada a primeira 

abertura para uma frente popular do livro; 

 1868 – Publicação de dois livros para circulação nas escolas do 

Rio de Janeiro: Episódios da história pátria; Poesias seletas de 

Souza Caldas; 

 D. Pedro II toma como medida da administração imperial dar 

suporte à formação dos jovens brasileiros. Ainda que para a elite, 

foi feito um financiamento pelo governo para distribuição de 

livros que auxiliassem o trabalho pedagógico dos professores, a 

exemplo do que se realiza hoje pelo PNLD; 
 

1891 A valorização do saber culto como herança do iluminismo foi ampliada 

na Constituição Republicana, dando ênfase ao ensinamento dos 

elementos das Ciências e Belas-artes. 

1900 O republicano Romão Puiggari fundou e dirigiu o grupo escolar, 

implantando o sistema de ensino Primário, Elementar e Médio. Escreveu 

a obra Livros de leitura, adotada em escolas brasileiras. 

1906 Zalina Rolim, considerada pioneira na Educação Infantil, participou da 

criação do Jardim de Infância. Escreveu e publicou como material 

pedagógico para as crianças pequenas O livro das crianças.  

1905 Publicação da revista Tico Tico por Luiz Bartolomeu, difundindo o 

gênero história em quadrinhos no Brasil. 

1921 Monteiro Lobato reuniu na obra A onda verde, artigos que publicara em 

jornais sobre a formação do leitor. 

1921 Monteiro Lobato viu a escola como grande parceira da literatura e sua 

editora publica A menina do nariz arrebitado.  

1968 Surge a Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil – FNLIJ com 

a finalidade de incentivar o „hábito‟ da leitura de qualidade para a criança 

e o jovem. 

1979 A UNESCO criou o Ano Internacional da Criança. A FNLIJ divulgou no 

seu Boletim Informativo, nº 45, ações adequadas para promover a leitura: 

cursos e seminários nacionais e internacionais para professores, encontro 

para professores universitários, feiras de livros infantis e juvenis, 

exposições de livros e de ilustrações, concursos para melhores programas 

de leitura, entre outras. 

1981 O Boletim Informativo nº 54 publicou o artigo “O professor ea conquista 
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do jovem leitor”, que levanta questões para a abordagem do livro 

literário na escola. A formação de professores-leitores foi uma das metas 

prioritárias para esse ano. 

1984 O Programa Sala de Leitura que simboliza para as políticas públicas de 

leitura brasileira um dos programas mais representativos da época, 

vigorando entre 1984 a 1987, tinha como objetivo implantar salas de 

leitura, ou seja, dotar escolas de pequenas bibliotecas;  

1997 até os dias 

atuais. 

A instituição do PNBE representa o maior programa de todos os tempos 

e é a condição básica para que o poder público possa atuar sobre a 

democratização das fontes de informação, sobre o fomento à leitura e à 

formação de alunos e professores leitores. 
Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins dessa pesquisa). 

Referência: GOMES, 2009. 

 

A simbologia de poder representada pelo livro e o ato da leitura, tal qual 

posto a partir deste sucinto retrospecto histórico, bem como as ações e medidas 

tomadas pelo governo ou pelos membros da sociedade civil, não se distancia da 

realidade do peso cultural que este bem sustenta no nosso país nos dias atuais. 

Contudo, apesar de todos os esforços, as ações que permeiam entre leis, projetos e 

programas de fomento à leitura ainda não são suficientes para formar o Brasil um país 

de leitores. 

De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2012), apenas 50% 

da população pode ser considerada leitora, mesmo que não tenha lido sequer um livro 

por completo nos últimos três meses, visto que nessa pesquisa é considerado leitor 

quem leu pelo menos uma parte do livro. Tal fato implica dizer que o acesso ao livro e 

à leitura, também não está democratizado, como regulamentam as políticas de leitura 

no nosso país. 

Conforme apresentado no quadro, há muito tempo o Brasil pretende ser um 

país de leitores. No entanto, essa mesma pesquisa aponta que em 2011, mais de 150, 5 

milhões de brasileiros não compraram nenhum livro e que 99 milhões nunca 

compraram nenhum exemplar. Embora no Brasil o reconhecimento da importância da 

leitura para a construção do cidadão, da liberdade e da autonomia seja uma tendência 

consensual e o seu estímulo não seja nenhuma novidade para todos os ramos da 

sociedade, as iniciativas em prol do conhecimento e da formação do leitor ainda 

precisam avançar para que possamos vislumbrar um cenário mais favorável nos 

rankings internacionais de leitura, pois, segundo os dados do Programa Internacional 

de Avaliação do Estudante, PISA 2014, o Brasil ocupa o 55º lugar. 
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3.2.2 O objeto livro e o mercado editorial brasileiro 

 

A literatura infantil percorreu muitos caminhos desde o seu surgimento até os 

dias atuais. Nascida com propósitos educativo e moralizante, hoje, muito mais 

preocupada com a estética, a literatura é defendida pela maioria como uma 

necessidade da criança, cujo encontro com o objeto livro se dá principalmente no 

ambiente escolar, lacuna deixada por muitas famílias.  

O encontro entre o livro e o leitor é precedido do percurso entre a criação e a 

edição do objeto livro. Assim, 

quando o objeto livro encontra leitores, a interação que no ato da 

leitura se desenvolve não é simplesmente uma interação direta leitor-

autor, pela mediação do texto; este, ao torna-se um objeto – o livro, 

chega ao leitor com as marcas e interferências de um conjunto de 

profissionais - uma estrutura coletiva, a edição – que define 

destinatários e, em função destes, escolhe textos, seleciona formas 

para sua apresentação e estratégias de divulgação e comercialização 

(SOARES, 2008, p. 21). 

 

O ato de criação é feito a partir de nossas fantasias, por isso por muito tempo 

a literatura foi concebida como a “criação do espírito”. Hoje, porém, a literatura para a 

infância destinada não somente às crianças, mas à sua família e à escola, surge como 

uma mercadoria que precisa ser consumida pelo leitor. Soares (2008) ressalta que, 

quando os livros são comprados pelo Governo para compor as políticas de leitura nas 

escolas, além das crianças, outros destinatários surgem, tais como os avaliadores que 

selecionam os acervos que o compõem. 

A permuta do estatuto de criação do livro objeto de arte e estética pelo objeto 

de consumo, mercadoria, não é de hoje, mas advém da lógica do capitalismo que vê no 

objeto o desejo de produzir dinheiro. Em se tratando do livro, denominamos esse 

processo de criação, edição, objeto livro, mercadoria e consumo, de mercado editorial. 

A dinâmica de funcionamento do mercado editorial atende a interesses e anseios de 

seu público, modificando-se sob a interferência do dinheiro.  

 

Ao intermediar a troca, o dinheiro não somente divide-se em dois 

atos – venda e compra – como também separa os pontos de vista 

contrários. O comprador assume a perspectiva da necessidade, ou 

seja, do valor de uso, já para o vendedor, o mesmo valor de uso é 

apenas um meio de transformar em dinheiro o valor de troca de sua 
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mercadoria, ou seja, de emancipar o valor de uso implícito em sua 

mercadoria sob a forma de dinheiro (HAUG, 1997, p. 25). 

 

 Desse modo, a troca da mercadoria em dinheiro e o dinheiro como o fim para 

movimentar a produção capitalista, define o livro como objeto material de criação, que 

não se restringe ao estado de papel, cola e tinta, como afirma Zilberman (2001), pois 

 

a aceitação do livro em sua condição material fez também com que 

se pesquisassem possibilidades de aperfeiçoamento tecnológico da 

forma adotada. A indústria e o comércio livreiro cresceram, e o 

papel passou a constituir produto economicamente valorizado, 

movimentando fábricas e propiciando a dilatação dos mercados. Até 

a indústria ótica se beneficiou com a difusão do livro, verificando-se 

paralelo investimento na melhoria da ciência e dos aparelhos 

oftálmicos (ZILBERMAN, 2001, p. 107). 

 

Em suma, a relação entre o leitor e o livro vai aos poucos se sofisticando no 

sentido que não se restringe apenas ao gosto ou à livre escolha do leitor. O autor 

termina adaptando suas criações às exigências do mercado consumidor com o objetivo 

de alavancar as vendas e obter lucro. A indústria cultural, por sua vez, estimula a 

produção de outros setores da indústria, mais emprego, renda e qualificação 

profissional, gerando uma rede de produção e consumo de preferências e tendências 

vinculadas à dinâmica de mercado.  

Vale ressaltar que o objeto livro não é fruto de um trabalho individualizado da 

criação do autor. Ao contrário disso, o livro é 

o protótipo por excelência da construção em série, berço da 

produção industrial: começa com o responsável pelo texto verbal, 

mas pressupõe o empresário e o editor, a que se somam revisores, 

capistas, ilustradores, tradutores, cada um convocado num dado 

momento da produção; depois de pronta a obra, interferem 

distribuidores e livreiros (ZILBERMAN, 2001, p.109). 

 

Nesse contexto de produção, o livro passa a ter vários donos: o autor, o 

impressor, o comerciante e o redator. O impressor e o comerciante são os donos, os 

que detêm pelo exercício de suas tarefas a maior parte dos lucros, visto que no Brasil a 

maioria dos escritores tem outro emprego para garantir seu sustento e os demais 

profissionais da indústria do livro ocupam apenas o lugar da mão-de-obra. 

Um marco regulatório na promoção da leitura foi a promulgação da Lei 

10.753/2003 que instituiu a Política Nacional do Livro. Essa Lei favorece em vários 

artigos e incisos o mercado editorial, desonerando-o de imposto, tornando o Brasil um 
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dos raros países do mundo, segundo a Pesquisa Retratos do Brasil, onde os livros 

gozam de imunidade fiscal e não pagam tributos. A seguir, apresentamos um quadro 

contendo os principais pontos dessa lei. 

Quadro 12 - Principais pontos da Lei nº 10.753/2003 

LEI / DECRETO MENSAGEM 

Lei 10.753/2003 Art. 1º  
III – fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a 

distribuição e a comercialização do livro; 
VI – propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro 

editorial; 
VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a 

exportação de livros nacionais;   
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator 

fundamental para seu progresso econômico, político, social e 

promover a justa distribuição do saber e da renda; 
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de 

venda de livro;       
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as 

condições necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei; 
 
Art. 4º É permitida a entrada no País de livros em língua 

estrangeira ou portuguesa, imunes de impostos nos termos do 

art. 150, inciso VI, alínea d , da Constituição, e, nos termos do 

regulamento, de tarifas alfandegárias prévias, sem prejuízo dos 

controles aduaneiros e de suas taxas . Redação dada pela Lei nº 

10.833, de 29.12.2003 ).  
Art. 5º 
       III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de 

compra e venda de livros por atacado;  

       IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial 

autônomo que se dedica à venda de livros.  

Art. 8º As pessoas jurídicas que exerçam as atividades 

descritas nos incisos II a IV do art. 5 
o 

poderão constituir 

provisão para perda de estoques, calculada no último dia de 

cada período de apuração do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro líquido, correspondente a 1/3 

(um terço) do valor do estoque existente naquela data, na 

forma que dispuser o regulamento, inclusive em relação ao 

tratamento contábil e fiscal a ser dispensado às reversões dessa 

provisão(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003 )  
 
Art. 13º 
III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação 

e venda de livros brasileiros em feiras e eventos internacionais; 
 
IV - estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o 

livro brasileiro;  

http://www18.receita.fazenda.gov.br/legislacao/Leis/2003/lei10833.htm
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V - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e 

livreiro em todo o território nacional.  
 
Art. 14º.É o Poder Executivo autorizado a promover o 

desenvolvimento de programas de ampliação do número de 

livrarias e pontos de venda no País, podendo ser ouvidas as 

Administrações Estaduais e Municipais competentes. 
Fonte: Brasil, 2003, Lei 10.753/2003 

 

Apesar de a lei favorecer a produção de livros no Brasil, a desoneração de 

impostos e tributos para o setor atraem as empresas estrangeiras para a exploração do 

mercado editorial no Brasil. Os críticos alertam para a face negativa da mesma moeda, 

visto que as editoras pequenas são compradas pelas grandes empresas internacionais, 

que passam a monopolizar a indústria do livro.  

Outro ponto crítico do mercado editorial é o fato de o Governo Brasileiro ser o 

maior comprador de livros no mercado interno. Segundo a pesquisa realizada pelo 

Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL, uma grande parte dos livros 

produzidos no Brasil é comprada pelo Governo para o Programa Nacional do Livro 

Didático, implicando em uma dependência entre as editoras e o Governo. 

A seguir apresentamos dois quadros demonstrativos dessas estatísticas para 

melhor compreensão do comportamento do mercado editorial e do número de livros 

distribuídos pelos programas de fomento à leitura no Brasil. 

 

Quadro 13 -Comportamento do Setor Editorial Brasileiro - 2014 

VENDAS DE LIVROS NO 

BRASIL 

NÚMERO DE 

EXEMPLARES 

PERCENTUAL % 

Exemplares Vendidos Total 435.690.157 100 

Exemplares Vendidos no Mercado 277.387.290 63.67 

Exemplares Vendidos ao Governo 158.302.867 36.33 

Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins dessa pesquisa). 

Referência: SNEL / fipe, 2014 

 

De acordo com os dados apresentados, percebemos que de todos os 

exemplares vendidos no Brasil, o Governo é o comprador de quase 40% desse total. 

Os livros vendidos para o Governo têm um preço médio abaixo do mercado, o que 

implica em um menor faturamento para as editoras. Em termos proporcionais, 
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configura-se que vendendo menos livro no mercado se fatura mais que vendendo 

maior número de exemplares para os programas de fomento à leitura do Governo.  

Segundo Haug (1997), quem determina os grandes lucros não são os artigos 

caros, mas sim os baratos produzidos em grande escala. Assim, o mercado editorial 

precisa dessas vendas, devido ao volume de livros produzidos e pela cadeia de 

consumo que se forma em torno da materialidade da leitura. Igualmente, Governo e 

Mercado demandam forças de sedução sobre a mercadoria, seja pelo seu valor de uso 

ou de troca, sendo intermediadas pelo mesmo objetivo: “o dinheiro que facilita, 

acelera e generaliza a troca” (HAUG, 1997, p. 24).  

Nesse sentido, o jogo de força e poder se estabelece com limites e pressões 

próprios do sistema Capitalista e ditado pelo mercado editorial, pelo governo e pela 

sociedade, cada um assumindo a perspectiva do valor de troca da mercadoria livro, 

realçando o valor de seu uso. O mercado defende os elementos da economia e geração 

de empregos; o governo defende a eficiência de seus programas e a redução de gasto 

do dinheiro público, e a sociedade, a melhoria da educação e a eficácia das políticas de 

leitura para os estudantes brasileiros. Sendo assim, o valor de uso e de troca tem 

sentidos opostos, quando 

 

da perspectiva do valor de troca, o processo está concluído e o 

objetivo é alcançado com o ato da venda. Da perspectiva da 

necessidade do valor de uso, o mesmo ato significa apenas o começo 

e o pressuposto para realização de seu fim através do uso e do 

desfrute (HAUG, 1997, p. 26). 

 

 

 A se julgar o aspecto estético da mercadoria no sentido mais amplo, 

“manifestação sensível e sentido de seu valor de uso” (HAUG, 1997, p. 26), para o 

mercado a leitura é objeto de consumo que encerra seu valor na venda do suporte 

livro. Para o Governo, a compra é apenas o começo de proveito, visto que, o real uso 

será dado pelos professores e estudantes no âmbito das escolas por meio dos 

programas de leitura. A seguir, apresentamos um quadro com o montante de livros 

comprados pelo Governo para subsidiar os programas de leitura inseridos nas políticas 

educacionais para a educação básica.  
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Quadro 14 - Livros comprados pelo Governo para Programas de Leitura 

LIVROS COMPRADOS 

PELO GOVERNO 

NÚMERO DE 

EXEMPLARES 

PERCENTUAL% 

PNLD – Programa Nacional 

do Livro Didático 

120.724.108 76.26 

PNBE – Programa Nacional 

Biblioteca da Escola 

31.424.020 19.85 

PNAIC- Programa Nacional 

Alfabetização na Idade Certa 

3.243.805 2.06 

OUTROS ÓRGÃOS  

DO GOVERNO 

2.910.934 1.83 

TOTAL DE LIVROS 158.302.867 100 
Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins dessa pesquisa). 

Referência: SNEL / fipe, 2014. 

 

Os dados revelam que a maior parte dos livros adquiridos pelo Governo é 

destinada ao PNLD. Os livros didáticos entram na estatística do consumo de livros 

porque, como revela a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2012), a penetração da 

leitura entre os sujeitos da pesquisa é maior nos entrevistados que estão estudando, e 

por isso merece destaque. O PNLD é o programa mais antigo de distribuição de livros, 

sendo para muitos alunos o único acesso aos suportes de leitura, seja em sua casa ou 

na escola como material exclusivo e de posse. 

Para o mercado editorial, do ponto de vista da movimentação da indústria do 

livro, o PNLD é fundamental. Contudo, do ponto de vista da constituição leitora do 

país, há sérias críticas sendo feitas porque, em termos comparativos, o Brasil não está 

acelerando para ser um país de leitores, pois a leitura literária ainda se encontra 

fragilizada tanto na família, com a falta de acesso aos bens culturais de consumo, 

quanto na escola, devido à má formação de mediadores de leitura. 

Além disso, destacamos outro ponto essencial para a formação leitora: a 

acessibilidade dos livros de literatura para as crianças da Educação Infantil. Conforme 

vimos no capítulo 2 deste estudo, os livros de literatura para a infância nessa faixa 

etária só passaram a ser incluídos no PNBE em 2008, atendendo parcialmente a 

primeira etapa da Educação Básica, os livros especificamente para as crianças de 0 a 3 

anos (creche) só foram incluídos no programa em 2010. Por outro lado, o 

comportamento do mercado editorial, quanto à relação de livros produzidos para as 

crianças de zero a cinco anos, ainda é insuficiente. 
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A pesquisa de Soares (2008) revela que apenas um terço dos livros inscritos 

no PNBE/2008 foi destinado às crianças da Educação Infantil, uma proporção bastante 

desigual da quantidade inscrita para o Ensino Fundamental. A autora transcreve em 

sua pesquisa as palavras de uma editora publicada em boletim do programa televisivo 

Salto para o Futuro ao tratar do comportamento do mercado editorial brasileiro em 

relação à produção de literatura infantil: 

 

o livro infanto-juvenil depende das adoções escolares e das compras 

governamentais, estabelecidas por editais rígidos de seleção. Dessa 

forma, no panorama do mercado brasileiro, o livro infantil, na 

grande maioria dos casos, só produz lucro à editora quando 

adquirido em altas tiragens (CAJUEIRO; ALEIXO, 2007). 

 
 

O discurso produzido por Cajueiro e Aleixo nos permite inferir que o 

mercado editorial investe em maior quantidade nos livros para o Ensino Fundamental 

porque em termos financeiros é mais rentável, visto que há mais escolas para esse 

nível de ensino que para Educação Infantil. Outro ponto a ser considerado é o tardio 

reconhecimento da Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica, que 

 

ainda não recebeu pleno estatuto como instituição educativa, a 

primeira iniciativa de políticas públicas no sentido de reconhecer o 

direito ao livro e a leitura das crianças desse nível da educação 

básica concretizou-se por meio de um jogo de confrontos e ajustes 

entre políticas de edição, direcionadas para um mercado editorial 

ainda não reconhecido, uma cultura escolar que ainda não se 

convenceu inteiramente da importância do livro na Educação Infantil 

(SOARES, 2008, p. 33). 

 

 

 Nota-se, aqui, a necessidade de incrementos nas políticas públicas voltadas 

para a Educação Infantil, principalmente no tocante à leitura, como também maior 

atenção do mercado editorial na produção de livros para as crianças pequenas, nessa 

direção, ressaltamos a importância do livro brinquedo para as crianças de zero a três 

anos, que começam a se inserir no mundo da fantasia e da leitura através da palavra 

escrita, da arte literária e da linguagem oral de seus mediadores.  

De acordo com Paiva; Carvalho (2006), o livro brinquedo é um suporte que 

atrai a atenção da criança por meio do formato diferenciado e o apelo sensorial, assim 

convoca ao prazer, descoberta, aproximação e ajuda a construir habilidades e 

competências no manuseio e na percepção daquilo que flui na hora da brincadeira. 
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Todavia, no que concerne ao acervo do PNBE, concordamos com Soares (2008) que o 

mercado editorial brasileiro ainda precisa avançar, pois ainda não se tem muitas 

opções de inscrição e seleção desse tipo de material para compor o acervo do PNBE 

para crianças da primeira infância. 

 

3.3 O PREÇO DA LEITURA NO PNBE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A literatura é composta de materialidade. É na edição que a leitura vira 

objeto: o objeto livro. Sabemos que são vários os suportes que materializam a leitura.  

Contudo, nosso olhar se volta para o suporte livro, material distribuído por meio do 

PNBE para todas as escolas do Brasil. Nesta sessão, apresentaremos o preço pago pelo 

Governo para a aquisição dos livros de literatura no Programa Nacional Biblioteca da 

Escola para a Educação Infantil. 

O livro é o suporte através do qual a leitura se manifesta. Se não houvesse o 

livro, a leitura “perder-se-ia no tempo, pois seus outros elementos – as imagens que 

emanam da fantasia de um sujeito; as narrações em que se transformam as falas de 

pessoas e grupos – mostram-se por demais transitórios e efêmeros” (ZILBERMAN, 

2001, p. 113).  

Concordamos que o livro de literatura é essencial para o desenvolvimento da 

criança. Nesse sentido, tendo o autor como criador da ficção, as editoras como 

produtora do livro, o mercado para atribuir valoração de uso e de troca, e o Governo 

como consumidor e agente de acessibilidade entre o leitor e o livro, organiza-se a 

cadeia de produção da leitura que finaliza com o encontro entre o livro e o leitor. “Os 

livros ajudam as crianças a crescer, a encontrar caminhos e soluções para suas 

proposições, suas inquietações, seus problemas de ordem intelectual, psicológica, 

ética, moral e social” (CARVALHO, 1987, p.195).  

Portanto, faz-se necessário refletir sobre o dinheiro gasto na aquisição dos 

livros destinados às políticas de fomento à leitura, uma vez que no discurso de muitos 

professores e bibliotecários o déficit de leitura de nossos estudantes é causado pela 

falta de material de leitura nas bibliotecas e escolas públicas brasileiras. Contrapondo-

se aos discursos, apresentamos no quadro a seguir os dados estatísticos do PNBE nas 

suas quatro edições para Educação Infantil, no tocante apenas aos livros de literatura, 

excetuando os periódicos e as obras de referência para os professores dessa 
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modalidade de ensino. Os dados apresentados foram coletados no site do FNDE, sendo 

retirados apenas os valores gastos para a Educação Infantil em nível nacional, 

incluindo todas as edições do PNBE. Conforme mostra o quadro, em 2014, os 

investimentos para a Educação Infantil já aparecem divididos por nível de 

escolarização: creche e pré-escola. Somando os dois valores de 2014, temos somente 

nesta edição, um investimento maior do que as três edições anteriores juntas. 

 

Quadro 15–Investimento em livros de literatura para a Educação Infantil 

ANO DE 

EDIÇÃO 

SEGMENTO DE 

ENSINO 

QUANTIDADE DE 

LIVROS 

DISTRIBUÍDOS 

INVESTIMENTO 

2008 Educação Infantil 1.948.140 9.044.930,30 

2010 Educação Infantil 3.390.050 12.161.043,13 

2012 Educação Infantil 3.485.200 24.265.902,91 

2014 

 

Educação  

Infantil 

Creche 4.209.150 17.730.630,46 

Pré- Escola 7.966.028 32.807.029,60 

Valor Total 20.998.568 96.009.536,40 

Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins dessa pesquisa). 

Referência:http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola/biblioteca-da-escola-

dadoestatisticos 

 

Tomando como referência os dados apresentados no quadro acima, podemos 

dizer que a escola não anda na contra mão da escassez de livros de literatura, visto que 

em suas quatro edições o programa distribuiu mais de vinte milhões de livros somente 

para as escolas que atendem à Educação Infantil. Percebemos também, pelos números 

disponibilizados no quesito investimento, que há um esforço do Governo para superar 

os limites e garantir o direito à literatura, destinando recursos para a compra de livros. 

Da parte do Estado, conforme mostramos no capítulo 2, não vem apenas uma 

legislação, mas também programas de distribuição de obras literárias para as escolas, 

como é o caso do Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE. 

No entanto, “ao lado da distribuição de livros, é preciso fazer a articulação 

entre os programa e ações de governos e organizações sociais, conforme o ambicioso 

Plano Nacional do Livro e Leitura, lançado oficialmente em 2006”. (CANDIDO, 

2012, p. 106). Nas escolas de Educação Infantil, a literatura deve ser capaz de entreter 

e formar os pequenos. Sem didatismos, nem moralismos, nem estereótipos, 

maniqueísmos e preconceitos (PARREIRAS, 2009, p. 98). 
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Ao professor cabe proporcionar o contato motivado do leitor com a obra 

literária, de modo que faça valer o investimento destinado à compra de livros com 

vistas à formação do leitor, porque a criança da Educação Infantil imagina, cria, 

produz cultura, lê e tem direito à literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

CAPÍTULO 4 

QUE CAMINHOS PERCORREMOS? QUAIS AS VEREDAS DESTA JORNADA? 

(...) No decorrer da viagem, Alice encontra muitos caminhos 

que seguiam em várias direções. Em dado momento, ela 

perguntou a um gato sentado numa árvore: 

- Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para 

sair daqui? 

- Isso depende muito de para onde queres ir - respondeu o 

gato. 

- Eu não sei. 

O gato, então, respondeu sabiamente: 

- Sendo assim, qualquer caminho serve. 

Lewis Carroll 

 

 

 

Toda metodologia é, sobretudo, uma escolha entre tantos caminhos possíveis 

em busca do conhecimento. O percurso investigativo que vamos desenhar nos apontou 

vários caminhos a escolher. Ao contrário de Alice, sabíamos para onde queríamos ir e 

qual caminho tomar. No entanto, no decorrer da viagem, quer vislumbrando novas 

possibilidades e descobertas, quer esbarrando em obstáculos, novas rotas foram 

traçadas até chegar a uma trilha possível para se abrir veredas investigativas. 

O conhecimento e o conhecer não se realizam no vazio. Para se solucionar 

qualquer curiosidade é preciso mergulhar em busca de respostas que envolvem 

esforços teóricos e práticos situados no contexto cotidiano do homem com um olhar 

investigativo e desnudo de conceitos pré-definidos como certo ou errado. Somente 

assim um pesquisador pode compor a exploração, a descoberta e a compreensão de 

uma determinada realidade.  

No capítulo anterior, traçamos um percurso que possibilita ao leitor conhecer 

e compreender as políticas de fomento à leitura destinadas à Educação Infantil, assim 

como sua implementação, gestão e avaliação. Este capítulo trata dos procedimentos 

metodológicos que foram utilizados ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. Nele 

estão dispostos os elementos que orientaram a construção do corpus da pesquisa, a 

escolha da abordagem metodológica, a sua caracterização, os atores participantes, as 

estratégias escolhidas para a coleta dos dados e a técnica de análise. 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/lewis_carroll/
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4.1 O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 

Na vida contemporânea muito do que sabemos em relação ao conhecimento 

nos chega através da tecnologia, que por sua vez constrói imagens do mundo e nos 

possibilita ver além do que nossos olhos não alcançam.  Esta pesquisa nasceu a partir 

de uma imagem exposta em uma rede social em que debaixo de uma árvore crianças, 

embevecidas pelo encantamento que um livro traz, deliciavam-se com o ato de ler, 

folheando livros ao vento. 

A referida imagem despertou interesse e nos causou estranhamento ao se 

perceber que ela apresentava no seu plano de fundo uma caixa de livros do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola e a cena em sua totalidade indicava que o local era uma 

escola de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal-RN.  

Tal estranhamento se deu, pois, sendo professora e pesquisadora, tal acervo 

nos era desconhecido. Sabíamos que o PNBE é um programa de distribuição de livros 

do Ministério da Educação que atende a todas as escolas públicas, quer seja da zona 

urbana ou rural de nosso país, com o objetivo de fomento à leitura e que os livros 

chegam às escolas de acordo com número de alunos registrados no Censo Escolar. Por 

que então os livros habitavam nas mãos e no imaginário das crianças de algumas 

escolas e de outras não? Fundamentamos, então, essa curiosidade epistemológica na 

reflexão, de Bogdan e Biklen (1994), que afirmam: 

 

a agenda de um investigador desenvolve-se a partir de várias fontes. 

Frequentemente, a própria biografia pessoal influencia, de forma 

decisiva, a orientação de um trabalho. Certos pormenores, ambientes 

ou pessoas tornam-se objetos aliciantes porque intervieram, de forma 

decisiva, na vida do investigador. [...] Por vezes, é ainda acidental: 

surge uma oportunidade; acorda-se com uma ideia; no desempenho 

de uma tarefa de rotina encontra-se algum material que desperta 

curiosidade. Independente da forma de como surge um tópico, é 

essencial que ele seja importante e estimulante para si (BOGDAN, 

BIKLEN, 1994, p. 85-86).  

 

Nesse contexto de dúvidas e curiosidade, motivadas pelo gosto da leitura, 

surgiu a necessidade de uma atitude científica que empreendesse uma investigação 

para construir um novo conhecimento, colocando-nos em uma situação nova de 

aprendizagem, de querer descobrir o novo e encontrar respostas para o disparate 

apresentado entre o ter e o não ter livros de literatura para a infância em Centros de 

Educação Infantil da mesma Rede de Ensino. 
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Nessa perspectiva, a primeira investigação foi sobre em que consistia o 

PNBE. 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE foi criado em 1997 com o 

objetivo de garantir acesso a obras de literatura aos alunos da escola pública que, de 

outro modo, não poderiam tê-lo. O investimento sistemático por parte do Governo 

Federal na distribuição de obras do gênero resultou em ampla distribuição de livros a 

crianças, jovens no âmbito escolar público. 

Várias pressuposições surgiram ao longo desta investigação, dando-nos guia 

para todo o procedimento metodológico. Entre elas, o não cadastramento das escolas 

no censo escolar, a falta de conhecimento dos professores atuantes na Educação 

Infantil sobre o PNBE, a falta de formação continuada dos professores no tocante à 

leitura, o extravio dos livros de literatura e o desvio das caixas de livros para outros 

programas ou instituições.  Segundo Oliveira (2012), “em pesquisa devemos levantar 

hipóteses que nos permitam delinear os objetivos, a fundamentação teórica e a 

construção de instrumentais de pesquisa” (OLIVEIRA, 2012, p. 29). A palavra 

hipótese vem do grego hyphotesi, que significa trabalho de base, fundamentado, não 

assumido como propósito de argumento.  

A hipótese deve ser vista como algo para o qual se deseja buscar fundamentos 

para se comprovar ou não o que se pretende investigar com base na realidade empírica. 

Segundo Oliveira (2012), alguns autores preferem chamar de pressupostos, o que no 

entendimento da autora significa a mesma coisa, visto que no dicionário de Aurélio 

(1988), quer dizer “pressuposição, conjectura, circunstância ou fato considerado como 

antecedente necessário de outro” (AURÉLIO, 1988, p. 527).  É importante lembrar 

que a confirmação ou não das hipóteses é absolutamente plausível, porque não se 

devem manipular os dados, é preciso deixar que os dados sejam reflexos reais do que 

pensam os informantes a respeito de uma realidade. 

Levantadas as questões exploratórias, ressaltamos que esta pesquisa teve seu 

início em uma fase de transição de gestão tanto na Cidade do Natal, quanto na pasta da 

Secretaria Municipal de Educação. A relevância desse fato implica diretamente nos 

procedimentos metodológicos, no levantamento de outras hipóteses de investigação, já 

que o objetivo geral traçado para esta pesquisa perpassa pela avaliação da política 

pública do PNBE, sua implementação e a gestão na Educação Infantil de Natal- RN. 
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Esta pesquisa se situa no contexto de estudos realizados no campo de 

confluência das políticas públicas, sociais e educacionais de promoção da leitura com 

os estudos sobre a formação de leitor na Educação Infantil da cidade do Natal. 

 Iniciamos nossa investigação analisando as leis que dispõem sobre a política 

do livro e da leitura, seguida da etapa que tratava de investigar, no site do Ministério 

da Educação, em quais Centros Municipais de Educação Infantil de Natal chegaram os 

acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE, em suas três edições para 

a Educação Infantil, nos anos de 2008, 2010 e 2012.  

Essas ações foram fundamentais para o levantamento de dados necessários 

para a avaliação da gestão da política pública no tocante à implementação do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE na Educação Infantil de Natal e de 

que maneira essa política contribui para a formação dos leitores desse nível de 

escolarização, visto que, embora tenha sido criado desde 1997, tendo como objetivo 

garantir que estudantes da escola pública tivessem a seu dispor obras de renomado 

valor da literatura infantil e juvenil, a Educação Infantil só passou a ser contemplada 

com os livros a partir de 2008, 11 anos depois da instituição do programa. 

Avaliar a implementação e repercussão de uma política de distribuição de 

livros de literatura para a infância, cujo objetivo é fomentar o gosto pela leitura no 

espaço escolar, confere a este trabalho a importância de aliar a prática educativa da 

sala de aula como professora de Educação Infantil com a prática da pesquisa que se 

constitui em reflexão e ação ao longo da carreira acadêmica como pesquisadora do 

fazer pedagógico.  

Desse modo, esta pesquisa se inscreve na pauta das discussões em que a 

constituição de uma efetiva política de formação de leitores seja implementada, 

acompanhada e avaliada para garantir que não haja esvaziamento na ação, de forma 

que o processo de formação de leitores na Educação Infantil aconteça de modo efetivo 

e profícuo. 

 

4.2  METODOLOGIA DE PESQUISA QUALITATIVA  

 

 

A metodologia de pesquisa compreende a utilização de métodos que 

pressupõem o estabelecimento de procedimentos didáticos, metodológicos e técnicos. 

Para dar respaldo a essa posição, Oliveira (2012) define que metodologia é um 

processo que engloba um conjunto de métodos e técnicas para ensinar, analisar, 
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conhecer a realidade e produzir novos conhecimentos. Ainda segundo a autora, 

podemos afirmar que em pesquisa não se deve utilizar apenas um método, uma vez 

que analisar de diferentes formas os dados da realidade é imprescindível. Logo, é 

possível a utilização de mais de um método para se explicar uma determinada 

realidade, bem como a aplicação de vários instrumentos ou técnicas na 

operacionalização de uma pesquisa de acordo com o contexto da investigação, 

objetivos, objeto e classificação da pesquisa. 

No que se refere à classificação da pesquisa, no início deste trabalho tínhamos 

a intenção de realizar uma pesquisa de abordagem qualitativa objetivando analisar as 

contribuições do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE para a formação do 

leitor na Educação Infantil. Contudo, ao começar o processo investigativo, por meio 

de entrevistas com os gestores da Secretaria Municipal de Educação e dos Centros 

Municipais de Educação Infantil, percebemos que nenhum Centro de Educação 

Infantil possuía biblioteca adequadamente aparelhada para as crianças dessa faixa 

etária e que o PNBE se encontrava invisível dentro da Rede de Ensino, sendo, 

inclusive, desconhecido pelos assessores da Secretaria de Educação responsáveis pelo 

Departamento de Ensino Infantil, pelos gestores e professores. Diante dessas 

constatações, percebemos que não havia como analisar as bibliotecas escolares e, 

consequentemente, as contribuições de um programa que visa fortalecer as bibliotecas 

escolares do país. 

Partindo desses primeiros resultados investigativos e, acreditando que o 

pesquisador sabe que o processo de pesquisa desde o momento de sua concepção até a 

sua complementação é uma interação dialética e contínua, configurando-se em análise, 

crítica, reiteração, reanálise, levando a uma construção articulada do objeto 

investigado, refletimos sobre o que era a pesquisa qualitativa para a nossa realidade de 

estudo e redefinimos nossas rotas. 

A pesquisa qualitativa tem recebido inúmeras interpretações pela própria 

semântica da palavra advinda da qualidade. Assim, propusemo-nos a pensar sobre o 

que seria qualidade em uma pesquisa que se propõe a refletir e analisar uma realidade 

em questão e de que modo poderíamos determinar a qualidade de um trabalho 

investigativo que incide sobre uma variedade de aspectos a partir do olhar do 

investigador.  

Sabendo-se impossível medir o grau de qualidade de nossas reflexões, e 

considerando a intensidade do que se busca encontrar a partir da investigação 
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qualitativas, fomos inclinadas à pesquisa do tipo avaliativa por acreditar que o 

propósito da pesquisa vai além do descrever ou interpretar o fenômeno estudado e 

compartilhar significados com os outros. Para nós, a pesquisa colabora para 

transformar a situação que estamos estudando e se constitui como um potencial na 

investigação, podendo ser articulada a partir das experiências em relação à sociedade e 

ao olhar do pesquisador com o objetivo de melhorias da realidade. 

Decidida esta correção de rota, adotamos a pesquisa de abordagem qualitativa 

do tipo avaliativa. Para utilizar esse tipo de pesquisa, empregamos os mesmos 

procedimentos de coleta de dados da pesquisa qualitativa com a inserção de algumas 

características particulares, pois, segundo Moreira e Caleffe, 

 

a apresentação dos resultados e a análise das informações da 

pesquisa de avaliação estão vinculadas intimamente com os 

propósitos da pesquisa e é nesse sentido que ela se difere 

notadamente de outras formas de pesquisa (MOREIRA ; CALEFFE, 

2008, p. 79).   

 

 

Nenhuma pesquisa avaliativa é neutra, sendo o principal foco desse tipo de 

pesquisa o valor comparativo, cujos objetivos são assegurar a qualidade e/ou 

melhorias, proposição, recomendações e fazer julgamento sobre o que está sendo 

pesquisado.  

Ainda segundo Moreira e Caleffe (2008), é possível resumir as características 

consideradas essenciais nas abordagens de avaliação, listando-as como:  

a) a avaliação é sistemática e não neutra; 

b) a avaliação está preocupada com as políticas e com as práticas; 

c) a avaliação define e explora a eficácia; 

d) a avaliação é parte do processo de assegurar qualidade; 

e) a avaliação e a melhoria estão vinculadas; 

f) a avaliação pode ser aberta ou fechada; 

g) a natureza da pesquisa de avaliação está vinculada aos propósitos da 

avaliação; 

h) os avaliadores fazem julgamentos. 

Acrescentamos ainda a essa escolha o aspecto quantitativo implicado na 

abordagem qualitativa. 
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De acordo com Bauer e Gaskell (2012), muito se tem discutido sobre as 

diferenças entre a pesquisa quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa lida com 

números, usa modelos estatísticos para explicar dados; a pesquisa qualitativa lida com 

interpretações das realidades sociais e evita números. Segundo os autores, muitos são 

os esforços desprendidos na tentativa de validar qual o grau de superioridade entre as 

pesquisas, muitas vezes polemizando-se sobre a superioridade de uma sobre a outra. 

Para eles não há quantificação sem qualificação e nem há análise estatística sem 

interpretação e afirmam que 

 

pensamos que é incorreto assumir que a pesquisa qualitativa possui o 

monopólio da interpretação, com o pressuposto paralelo de que a 

pesquisa quantitativa chega a suas conclusões quase que 

automaticamente (BAUER ; GASKELL, 2012, p. 24). 

 

 

E continua referendando com seus argumentos de autoridade: 

 

 
nós mesmos nunca realizamos nenhuma pesquisa numérica sem 

enfrentar problemas de interpretação. Os dados não falam por si 

mesmos, mesmo que sejam processados cuidadosamente, com 

modelos estatísticos sofisticados. Na verdade, quanto mais complexo 

o modelo, mais difícil é a interpretação dos resultados. [...] O que a 

discussão sobre a pesquisa qualitativa tem conseguido foi 

desmistificar a sofisticação estatística como o único caminho para se 

conseguir resultados significativos (BAUER ; GASKELL, 2012, p. 

24). 

 

Respaldando-nos também em Demo (2006), não descartaremos os dados 

quantitativos coletados para composição do corpus de análise, visto que, segundo o 

autor, a essência da pesquisa qualitativa pode ser também concebida a partir de dados 

quantitativos que geram a credibilidade científica, da qualidade que se estabelece a 

partir da intensidade de seus interesses e pela argumentação bem fundamentada, 

sempre discutível, mas respeitável pelo fato de aceitar, a todo o momento, ser 

questionada e questionar. Ainda segundo Demo (2006), “é indispensável formalizar a 

avaliação, para que se possa ser cientificamente tratada, é mais inteligente saber 

produzir e interpretar qualitativamente números do que fugir deles”. (DEMO, 2006, p. 

68), Assim, adotaremos o conceito de pesquisa de abordagem qualitativa do tipo 

avaliativa, pois o objetivo de pesquisa é estudar e avaliar determinantes de gestão, 
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implementação do Programa Nacional Biblioteca da Escola no tocante à sua realização 

na Educação Infantil de Natal - RN. 

 

4.3  CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO 

 

4.3.1 Locus de pesquisa 

 

O locus desta pesquisa é constituído por 35 Centros Municipais de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino da cidade do Natal-RN, cadastrados no Censo 

Escolar/2012. O universo é composto de 69 unidades de ensino da Educação Infantil, 

distribuídas nas quatro zonas administrativas da cidade: norte, sul, leste e oeste. A 

seleção dos 35 CMEIs se justifica pelo critério de terem sido contemplados com as 

edições dos acervos do PNBE nos anos de 2008, 2010 e 2012.  

Sabendo-se que em pesquisa nem sempre é possível alcançar a totalidade das 

unidades do campo, pois a observação completa de um fenômeno comumente envolve 

uma massa tão grande de dados que dificultaria e prolongaria muito a análise, 

definimos a amostragem de nosso universo, considerando as quatro zonas da cidade 

em termos proporcionais à quantidade de escolas existente em cada zona, por meio de 

escolha aleatória, visto que todas teriam a mesma probabilidade de serem 

selecionadas. O procedimento de escolha da amostragem está ancorado nos estudos de 

Bauer e Gaskell, quando defendem que 

 

a amostragem garante eficiência na pesquisa ao fornecer uma base 

lógica para o estudo de apenas partes de uma população sem que se 

percam as informações – seja esta população de objetos, animais, 

seres humanos, acontecimentos, ações, situações, grupos ou 

organizações. [...] Na prática, contudo, presume-se em geral que a 

amostra representa a população a partir de um determinado número 

de critérios, então ela representará também a população naqueles 

critérios nos quais alguém esteja interessado (BAUER ; GASKELL, 

2012, p.40-41).  

 

 

De acordo com Bauer; Gaskell (2012), “toda pesquisa social empírica 

seleciona evidência para argumentar e necessita justificar a seleção que é base da 

investigação, descrição, demonstração, prova ou refutação de uma afirmação 

específica” (BAUER; GASKELL, 2012, p. 39).  Acrescentam ainda que “a orientação 
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mais elaborada para selecionar a evidência nas ciências sociais é a amostragem 

estatística aleatória” (KISH, 1965 apud BAUER; GASKELL, 2012, p. 39).    

Sendo a amostra uma representação da população ou universo da pesquisa, 

fez-se necessário estabelecer critérios no processo de seleção para que ela fosse 

significativa. Sabendo que a representatividade da amostra está relacionada com a 

regra ou plano de seleção definido para a escolha dos elementos e a proporção de 

elementos selecionados em relação ao universo, para a seleção deste subconjunto 

elegemos os Centros de Educação Infantil que atendessem às crianças de quatro e 

cinco anos, tivessem coordenador pedagógico e aceitassem participar da pesquisa. 

 

Quadro 16 - Distribuição dos CMEIS por Zona Administrativa  

ZONA LESTE Amostragem 30% ZONA OESTE Amostragem 30% 

09 2 23 8 

ZONA SUL  ZONA NORTE  

13 3 24 8 
Fonte: SILVA, 2014 (Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação SME- Natal). 

Ano de referência: Abril/2013 

 

 

As escolas selecionadas apresentaram características bem diversas quanto à 

estrutura física dos prédios, já que no universo de 21 escolas, 07 são prédios 

construídos pela Secretaria Municipal de Educação - SME; 10 são prédios recebidos 

da Secretaria de Assistência Social – SEMTAS; 03 são alugados pela Prefeitura de 

Natal e 01 Cedido por outro órgão, conforme apresentamos no quadro abaixo: 

 

Quadro 17 - Caracterização das escolas selecionadas para a pesquisa quanto à      

condição do prédio. 

Quantidade de 

CMEIs 

Condição do prédio Crianças matriculadas 

10 SEMTAS 1.134 

03 ALUGADO 442 

01 CEDIDO 104 

07 PRÓPRIO (SME) 1.855 

Fonte: SILVA, 2014. Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela                

Secretaria Municipal de Educação SME- Natal – Questionário do Comitê Gestor 

  Ano de referência: 2013 

 

O número de crianças atendidas, regime de funcionamento dos turnos, 

número de professores também é bastante variado, havendo, no entanto, uniformidade 
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quanto ao modelo de gestão que para essa modalidade de educação não obedece a Lei 

de Diretrizes e Base da educação brasileira, que define como princípio a eleição 

democrática para a gestão das escolas públicas do país.  

Assim, os gestores que administram os Centros Municipais de Educação 

Infantil de Natal- RN são indicados pelo Órgão Central ou participaram de um 

processo seletivo realizado pela própria Secretaria Municipal de Educação, 

envolvendo a análise de currículo, uma carta de intenção, uma entrevista para quem se 

propôs a assumir o cargo de gestor.  

Esses dados são relevantes para a compreensão das análises, através das quais 

discutimos a repercussão de uma política pública de distribuição de livros de literatura 

com o objetivo de fomentar a formação do leitor infantil por meio do acervo do PNBE, 

a presença ou ausência do espaço de leitura exigido nas leis brasileiras a partir do 

número de matriculados por escola.  

De acordo com os documentos orientadores do PNBE, a escola é cada vez 

mais considerada o agente de domínio público responsável pelo processo inicial de 

leitores, sendo este um dos motivos pelos quais o poder público dirige suas ações 

sobre a importância de a leitura ser incentivada desde a mais tenra idade. No entanto, 

nenhuma das Unidades de Educação Infantil de Natal, seja alugada, construída 

especificamente para ser escola de Educação Infantil, recebida da SEMTAS ou cedida 

para Secretaria de Educação, possui biblioteca em conformidade à Lei 12. 244/2010 

que dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país. 

 

4.3.2 Os atores da pesquisa 

 

O grupo de sujeitos para fins desta pesquisa são denominados de atores 

sociais ou informantes. São sujeitos políticos com características diversas, envolvidos 

nas atividades de gestão, com a função de mediar, minimizar ou resolver os conflitos.  

Para compor a amostragem, a seleção dos atores obedeceu aos seguintes 

critérios: 

 Exercer função ligada ao Programa Nacional Biblioteca da Escola- 

PNBE; 

 Ser assessor ou gestor vinculado à Secretaria Municipal de Educação 

agindo direta ou indiretamente com formação de leitor; 
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 Atuar como membro da equipe gestora (gestão administrativa, gestão 

pedagógica, coordenação pedagógica) de um Centro Municipal de Educação Infantil.  

 

Participaram desta pesquisa 10 gestores envolvidos com o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola - PNBE, sendo 02 da esfera federal e 08 da esfera municipal, 

além de gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores dos Centros 

Municipais de Educação Infantil de Natal, totalizando o número de 30 atores. 

É incontestável que os professores, os bibliotecários, os gestores e os outros 

diferentes mediadores de leitura do contexto escolar são aqueles que detêm o poder de 

fazer o livro circular. Contudo, é preciso agregar outros agentes externos à escola às 

práticas de leitura para intensificar as ações em prol da formação de leitores. Assim, 

delineado o locus da pesquisa, fez-se necessário selecionar os informantes para a 

construção do corpus a ser analisado. Bogdan; Biklen (1994) nos alertam para 

questões que dominam o panorama no âmbito da ética relativa à investigação com 

sujeitos humanos: o consentimento informado e a proteção deles contra qualquer dano. 

Para os autores, tais normas tentam assegurar que 

 

1.Os sujeitos aderem voluntariamente aos projetos de investigação, 

cientes da natureza do estudo e dos perigos e obrigações nele 

envolvidos. 

 

2.Os sujeitos não são expostos a riscos superiores aos ganhos que 

possam advir. (BOGDAN; BILKLEN, 1994, p. 75). 

 

Sabendo que todo aquele que se propõe a construir um novo conhecimento 

deve se preocupar com a ética, decidimos que os atores informantes teriam suas 

identidades preservadas, sendo para esse fim seus nomes substituídos por 

pseudônimos retirados da mitologia Grega, conforme nos mostra o Quadro 18 na 

página seguinte. A escolha dos mitos para renomear nossos atores se justifica por 

acreditarmos que a força dos mitos influenciou na compreensão do ser humano, em 

suas ações e em várias áreas do conhecimento, como na filosofia, parapsicologia, nas 

ciências naturais e educacionais. Além disso, lembramo-nos de Monteiro Lobato, o 

grande escritor da literatura infanto-juvenil, que retomou os temas mitológicos em 

suas obras, adaptando-os para o público infantil. É importante ressaltar que os 

pseudônimos atribuídos aos atores desta pesquisa não obrigatoriamente obedecem ao 

gênero real dos sujeitos. A estratégia adotada procede em função de garantir o 
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anonimato dos informantes, pois em alguns pontos das análises precisaremos 

explicitar seus cargos e funções de trabalhos. 

 

Quadro 18 – Atores informantes da pesquisa 

Nº  Pseudônimo do Ator Função em Exercício 

1 Zeus Gestor PNBE Nacional 

2 Andrômeda Bibliotecária - PNBE Nacional 

3 Cassandra Gestor Municipal 

4 Afrodite Gestor Municipal 

5  Quimera Assessor técnico PNBE Municipal 

6 Eneida Assessor de Formação de professor – SME 

7 Apolo Assessor de Formação de professor – SME 

8 Jocasta Assessor de Formação de professor – SME 

9 Trácia Assessor TRILHAS Natura 

10 Ares Assessor PARALAPRACÁ 

11 Teseu Coordenação Pedagógica 

12 Gaia Gestão Escolar 

13 Édipo Coordenação Pedagógica 

14 Cronos Coordenação Pedagógica 

15 Hércules Gestão Escolar 

16 Perséfone Coordenação Pedagógica 

17 Artemis Gestão Escolar 

18 Melíades Coordenação Pedagógica 

19 Pandora Coordenação Pedagógica 

20 Têmis Professor 

21 Eros Gestão Escolar 

22 Orfeu Gestão Escolar 

23 Dionísio Professor 

24 Prometeu Gestão Escolar 

25 Medusa Coordenação Pedagógica 

26 Perseu Gestão Escolar 

27 Aquiles Professor 

28 Helena Gestão Escolar 

29 Medeia Coordenação Pedagógica 

30 Hermes  Professor 
Fonte: SILVA, 2014 (Elaborado pela autora com base na Mitologia Grega). 

 

Durante os acertos para a participação da pesquisa, deixamos bem claro e 

acordado com os atores sociais que existiria o compromisso formal da garantia do 

sigilo quanto as suas identidades. Esse compromisso foi oficializado através de uma 

negociação elaborada em forma de contrato que pode ser visto no (APÊNDICE A). 

Tal procedimento se justifica em Moreira, Caleffe (2008), quando afirmam que o 

anonimato permite que o entrevistado fique mais à vontade para responder às 

perguntas e, por conseguinte, liberar mais informações para o pesquisador 

posteriormente analisar.  
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É ingênuo assumir que seres humanos falam querendo apenas se comunicar. 

Acreditamos na força da palavra que se constitui em discursos intencionais e 

carregados de ideologia. Segundo Demo (2001), nenhuma fala é apenas dita como 

forma de comunicação, as ideias da fala revelam que “o contexto da fala é um 

contexto social marcado por correlações de força” (DEMO, 2001, p. 25). Assim sendo, 

o anonimato permite que correntes, posicionamentos, opiniões pessoais, e até mesmo 

denúncias, sejam feitas sem que possam comprometer a identidade do informante, seu 

trabalho e a função exercida, já que, em sua maioria, os participantes desta pesquisa 

assumem cargos de confiança na gestão, ainda que concursados, ou funções políticas 

por indicação, e não poderiam revelar falhas visíveis na administração da qual fazem 

parte.  

Os informantes da pesquisa não foram escolhidos de forma intencional, eles 

aparecem no contexto da realidade social em que estão inseridos. Apesar de ter traçado 

os caminhos e os procedimentos metodológicos norteadores para este trabalho, ao 

iniciar uma investigação não se sabe ao certo o que se vai encontrar. No decorrer das 

primeiras visitas ao campo, ainda com o objetivo de estabelecer os primeiros contatos 

para avaliar o que seria possível fazer, encontramos uma realidade social com níveis 

diferentes e muito mais profundos do que aparentava.  

Ancoramos em Demo (2001) e acreditamos que vemos a realidade como ela 

é, embora a vejamos assim como podemos. A realidade é feita de aparências e “pode, 

à primeira vista, parecer tranquila, mas, sob efeito de análise mais detida, descobrem-

se conflitos permanentes, também latentes” e, continua afirmando que “sendo a 

realidade algo independente de nós obviamente, a realidade que temos em mente é 

aquela reconstruída por nós. O mundo que nos tem como sujeitos é um mundo 

reconstruído também subjetivamente” (DEMO, 2001, p. 24). Os atores que 

encontramos no contexto real da pesquisa, do ponto de vista dos traçados 

metodológicos iniciais, não dariam conta de responder ao nosso objetivo geral, que é 

avaliar a implementação do Programa Nacional Biblioteca da Escola- PNBE na 

Educação Infantil de Natal, o que nos obrigou a reconstituir novos caminhos 

investigativos em busca de informantes fora da realidade social local, indo a busca de 

atores que respondessem pelo PNBE em nível nacional. 
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4.4  OS INSTRUMENTOS E TÉCNICAS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

A definição dos instrumentos de pesquisa deve estar essencialmente adequada 

aos objetivos do estudo, à escolha do tema, bem como à problemática levantada e com 

o referencial teórico. De acordo com Oliveira (2005), levando-se em conta que a 

pesquisa é um ato criativo, o pesquisador deve utilizar instrumentos que sejam 

adequados ao seu objeto de estudo utilizando técnicas que captem a realidade em todo 

seu dinamismo.  

Para este estudo escolhemos, a fim de desvendar os fenômenos e fatos, os 

seguintes instrumentos de pesquisa: roteiro de entrevista semiestruturada, 

questionário e diário de campo; como técnica escolhemos a entrevista, observação. 

 

4.4.1 Roteiro de entrevista  

 

A entrevista pode ser considerada o coração da pesquisa qualitativa e vem 

geralmente acompanhada de outros instrumentos de pesquisa, como a observação ou 

questionários completando a coleta e possibilitando ao pesquisador uma diversidade 

de dados. Entretanto, para efetivar a pesquisa, o pesquisador necessita elaborar o 

instrumento norteador que irá guiar as perguntas de acordo com os objetivos traçados. 

O roteiro de entrevista pode ser classificado em duas categorias de perguntas, 

conforme a liberdade de respondê-las: abertas ou fechadas. As perguntas fechadas 

restringem a liberdade de resposta do pesquisado, enquanto que as abertas possibilitam 

ao informante ficar à vontade para responder ao que achar necessário, caso do nosso 

guião de entrevistas. 

Oliveira (2005) nos diz que o roteiro da entrevista semiestruturada deve ser 

um instrumento elaborado em forma de tópicos, utilizando-se os mesmos itens para 

cada pessoa ou grupo que se pretende entrevistar, o que chamamos de guião (ver 

APÊNDICE B). Assim, para a realização das nossas entrevistas, elaboramos um guião 

que nos serviu de roteiro para conduzir os temas, cujas perguntas seriam discutidas 

após os acertos protocolares. As perguntas foram elaboradas em 5 blocos temáticos, a 

saber: acervo; formação de professores; uso do PNBE; bibliotecas escolares e política 

de formação de leitores. 

No contexto de nossa pesquisa, devido à função específica do trabalho dos 

informantes, dividimos os entrevistados em dois grupos, elaborando-se dois guiãos: 



116 
 

um a ser aplicado aos gestores municipais que integram a Secretaria Municipal de 

Educação e outro aos gestores escolares que gerenciam os Centros Municipais de 

Educação Infantil de Natal ou professores que estivessem atuando em sala de aula (ver 

APÊNDICE C). Apesar de algumas especificidades para cada tipo de gestor, não havia 

muita disparidades entre as perguntas para os dois grupos de entrevistados, sendo os 

blocos semelhantes entre si. 

Desse modo, nosso roteiro de entrevista se constituiu em um instrumento 

elaborado de acordo com a necessidade de coletar dados que respondessem as 

questões da pesquisa e a obtenção de informações para a consecução dos objetivos 

formulados e explicitados no Capítulo 1 deste estudo. 

 

4.4.2 Questionário  

 

O questionário, instrumento muito utilizado para o levantamento de dados, 

deve se respondido pelo entrevistado de forma objetiva. O pesquisador não deve 

elaborar um questionário muito extenso, porque isso dificulta e desestimula o 

entrevistado.  

Nesta pesquisa os questionários aplicados aos gestores escolares não foram 

elaborados para fins desta pesquisa. Os questionários analisados foram aplicados no 

início de 2013 pelo Comitê Gestor responsável pela elaboração do Plano Municipal de 

Leitura Literária na Escola, PMLLE, cujo objetivo era coletar dados para o 

mapeamento do perfil dos Centros Municipais de Educação Infantil no que competem 

às ações de leitura desenvolvidas pelos gestores, as práticas pedagógicas de mediação 

de leitura e as condições físicas dos espaços de leitura existentes ou ausentes nas 

instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal. 

O questionário apresenta vantagens e limitações em seu uso como 

instrumento de pesquisa. No caso da nossa investigação, a vantagem é que tivemos 

acesso por meio dele aos dados de toda a Rede de Ensino registrados em um 

instrumento que abrangia 69 escolas dispersas geograficamente pela cidade de Natal. 

A limitação consistiu em não saber se os entrevistados estavam familiarizados com o 

assunto, se tiveram alguma dificuldade de compreensão na linguagem utilizada e de 

que maneira foram aplicados. 

 

 



117 
 

4.4.3 Diário de campo  

 

O diário de campo é um instrumento que acompanha o pesquisador durante 

toda a investigação, possibilitando-lhe acompanhar o desenvolvimento do projeto, e 

como o plano de investigação foi afetado pelos dados recolhidos.  

É um instrumento escrito em primeira pessoa e tem como leitor principal o 

próprio pesquisador. Nisto consiste uma vantagem: a de encorajar o pesquisador a fluir 

em sua escrita, visto que somente ele lerá as anotações, que não se pretende uma 

escrita perfeita, mas antes completa e clara. Nele são transcritas notas que a gravação 

em áudio não consegue captar, bem como as impressões do pesquisador sobre o 

cenário, os atores inseridos no contexto da observação do fenômeno, bem como suas 

reflexões; é utilizado pelos investigadores para anotar, depois de cada sessão de 

observação, dados observados durante a presença no campo e se constitui em um 

instrumento valiosíssimo para o aprofundamento da observação. 

Bogdan; Biklen (1994) o definem como sendo “o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os 

dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). Segundo os 

autores, as notas de campo devem ser escritas em duas modalidades textuais: uma 

descritiva e outra reflexiva. A descritiva, e por isso mais extensa, representa o esforço 

do autor em registrar com palavras aquilo que os olhos veem; já a reflexiva representa 

escolhas e juízo feitos pelo autor sobre os acontecimentos vividos durante o seu 

percurso investigativo.  

Sabendo-se que a realidade aparente é vista através da subjetividade do 

observador, que todos os métodos de investigação têm suas forças e limitações e que a 

investigação qualitativa não é ingênua, as notas feitas no diário de campo são reflexos 

do todo coletivo que forma o pesquisador, como suas experiências de vida, seus 

valores, convicções e principalmente o objetivo da pesquisa. 

As notas de campo registradas no diário ajudam a rememorar e disciplinar o 

momento da observação, além de ser útil no aproveitamento da sua capacidade 

presente, já que pela própria natureza do trabalho investigativo, a memória não dá 

conta de tudo que não foi captado pelo gravador. Durante as visitas de observação foi 

possível fotografar os espaços de leitura dos Centros Infantis, conversar com 

funcionários e ter acesso a documentos e registros sobre as práticas de leitura nas 
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instituições, o que resultou num diário de grande valia para a análise dos dados 

coletados na pesquisa. 

 

 4.4.4 Entrevista  

 

A entrevista é muito utilizada na área das ciências sociais como uma técnica 

chave da coleta de dados, o que levou a uma considerável diversidade de formas e 

estilos de entrevista, uma vez que varia de acordo com a natureza das perguntas, o 

número de pessoas envolvidas e o delineamento da pesquisa. De acordo com Bauer ; 

Gaskell (2012), o primeiro ponto de partida para a aplicação da entrevista é “o 

pressuposto de que o mundo social não é um lado natural, sem problemas: ele é 

ativamente construído por pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob condições 

que elas mesmas estabeleceram” (Bauer; Gaskell, 2012. p. 65). Dessa forma, para todo 

e qualquer estudo qualitativo, há de se compreender em que cenário e em qual 

contexto social se inserem os respondentes, pois, ao utilizar a pesquisa qualitativa, o 

cientista social 

 

introduz esquemas interpretativos para compreender as narrativas 

dos atores em termos mais conceptuais e abstratos, muitas vezes em 

relação a outras observações. A entrevista qualitativa, pois, fornece 

os dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão das 

relações entre os atores sociais e sua situação (BAUER; GASKELL, 

2012, p. 65). 

 

Nesse sentido, sabendo que os atores sociais informantes de nossa pesquisa 

ocupam cargos de gestão similares, percebemos que eles estão inseridos em contextos 

diversificados de atuação. As entrevistas realizadas revelaram, a partir das narrativas 

dos atores, a compreensão das crenças, atitudes, valores e motivações em relação ao 

comportamento e à gestão do PNBE. 

A entrevista é um gênero discursivo bastante familiar e normalmente envolve 

duas pessoas, o entrevistador que pergunta e o entrevistado que responde, embora em 

alguns casos possa envolver mais de uma pessoa a responder. Apesar de fazer parte do 

nosso cotidiano, a entrevista não pode ser elaborada sem planejamento, principalmente 

ao que se refere à elaboração das perguntas. O entrevistador precisa primeiramente 

pensar na intenção comunicativa a que se destina a pesquisa, quais as respostas deseja 

obter e quem são os entrevistados, para que seus objetivos sejam alcançados. 
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Oliveira (2012) afirma que entrevista é uma excelente técnica de pesquisa por 

permitir a interação entre pesquisador e entrevistado e a obtenção de descrições 

detalhadas sobre o que se está pesquisando. “No entanto, é preciso que o entrevistador 

não interfira nas respostas dos entrevistados, limitando-se a ouvir e a gravar a fala 

dele, jamais deve direcionar as resposta ou suscitar dúvidas” (OLIVEIRA, 2012, p. 

86). A gravação é muito importante para garantir a fidedignidade do discurso dos 

atores informantes e garantir a precisão dos dados coletados. 

Segundo Bogdan; Biklen (1994), as entrevistas qualitativas variam quanto ao 

grau de estruturação. Algumas apresentam perguntas relativamente abertas e outras 

que são estruturadas a partir de bloco e tópicos determinados e 

 

mesmo quando se utiliza um guião, as entrevistas qualitativas 

oferecem aos entrevistados uma amplitude de temas considerável, 

que lhe permite levantar uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a 

oportunidade de moldar o seu conteúdo (BOGDAN; BILKLEN, 

1994, p. 135). 

 

 

Nesse caso, a maneira escolhida para se estruturar a entrevista recai sobre as 

intenções do investigador. De acordo com os autores, não há modelo único de 

estruturação de entrevista, tampouco modelo perfeito; as boas entrevistas são aquelas 

que produzem uma riqueza de dados, recheados de palavras que revelam as 

perspectivas dos respondentes e que estes estejam à vontade para falar livremente 

sobre os seus pontos de vista. E continua afirmando que 

 

em investigação qualitativa, as entrevistas podem constituir a 

estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser utilizadas 

em conjunto com a observação participante, análise de documentos e 

outras técnicas, Em todas estas situações, a entrevista é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo 

(BOGDAN; BILKLEN, 1994, p. 134). 

  

Durante nossas visitas a campo, encontramos alguns atores entrevistados que 

não se sentiram à vontade para falar diante de um gravador. Nesse caso, decidimos que 

esses sujeitos, embora citados na pesquisa, suas falas não se configuram como corpus 

de análises. No entanto, as notas do Diário de Campo foram registradas explicitando 

as impressões interpretativas da negação desses sujeitos, conjugando-as com as 

observações do ambiente em que estavam inseridos. 
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Ainda sobre as entrevistas, respaldando-nos em Bogdan; Biklen (1994), 

chamaremos de transcrições as entrevistas digitadas, constituindo-se em dados 

principais das análises das entrevistas. As transcrições são feitas a partir da audição 

atenta das gravações, o que nos ajuda a identificar os dados que desejamos analisar. 

Devem-se organizar as transcrições fazendo um cabeçalho indicativo com local, nome 

do entrevistado, data e, se possível, um título para que possa lembrar-se do conteúdo 

da entrevista. É muito importante que o pesquisador tenha familiaridade com os dados 

coletados antes de desenvolver qualquer tipo de análise sistemática. 

Um dos aspectos mais importante da entrevista está relacionado com a 

maneira de registrá-la, principalmente no tipo semiestruturada que permite respostas 

amplas, longas e complexas. Segundo Moreira e Caleffe, 

 

se possível, o pesquisador deve escutar a fita de gravação da 

entrevista juntamente com a leitura do material, porque essa é a 

melhor maneira de analisar e verificar as diferenças na entonação de 

voz e outros aspectos cruciais como pausas, silêncios, ênfases, etc. 

Esse processo de familiarização com os dados é um pré- requisito 

fundamental para o sucesso da análise desse tipo de dado 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 188). 

 

Cabe ao entrevistador a decisão sobre a abordagem a ser utilizada nas 

transcrições, ciente de que essa é uma tarefa árdua e de grande responsabilidade para o 

levantamento de dados e, por conseguinte, de sua análise. 

 

 4.4.5 Observação 

 

 A observação é uma das técnicas de coleta de dados imprescindível em toda 

pesquisa científica, visto que observar significa aplicar atentamente os sentidos a um 

objeto para de ele adquirir um conhecimento claro e preciso. A observação se constitui 

a base para o conhecimento científico, desde que seja planejada e submetida a controle 

de subjetividade, pois no pesquisador deve existir uma baliza de limites a suas 

inferências a respeito do que seja a realidade aparente, quando observada do externo. 

A essa observação chamamos de observação não participante, a qual consiste no não 

envolvimento do pesquisador com a comunidade estudada e adotada por nós no 

contexto dessa investigação. Nesse tipo de observação o pesquisador permanece 

alheio, sem se envolver com a realidade. Nessa limitação sobre o olhar da realidade, o 
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pesquisador deve ter cuidado para não fazer falsas inferências, visto que, nessa etapa, 

o pesquisador é “capaz de triangular diferentes impressões e observações, e consegue 

conferir discrepâncias emergentes do decurso do trabalho de campo” (BAUER; 

GASKELL, 2012, p. 72). 

A observação é uma técnica que sempre auxilia muito o pesquisador, 

principalmente os iniciantes que vão anotando tudo sobre a realidade sem um 

planejamento prévio. Recomenda-se que o observador também faça um planejamento 

dessa observação e se prepare cuidadosamente para que a realidade seja captada 

fielmente. Uma das grandes vantagens do uso da observação em pesquisa está 

relacionada à possibilidade de se obter a informação na ocorrência espontânea do fato. 

Demo (2001) nos chama atenção para os cuidados que devemos ter ao observar a 

realidade, pois, com efeito,  

 

A realidade é complexa, não-linear, dinâmica também em sentido 

irregular. [...] Variam as respostas, mas as pergunta é a mesma. Os 

diferenciais da realidade vão condicionar propostas diferentes, por 

vezes concorrente e aparentemente irreconciliáveis, mas isto é mais 

problema do cientista do que da realidade. Ela é a mesma para todos. 

Como é complexa, pode ser vista de muitas maneiras. (DEMO, 

2001, p. 27). 

 

 

Diante da realidade dos sujeitos e do contexto social em que estão inseridos, 

são os métodos utilizados pelo pesquisador que vão aferir relevância, deturpação, 

aguçar ângulos e obscurecer outros, a partir dos dados quantitativos e qualitativos 

coletados, sendo que as ciências humanas utilizam mais os dados qualitativos, pois 

acredita que a realidade não é linear, variando constantemente. 

Quantos aos métodos de registro da realidade, o observador também pode 

utilizar técnicas de filmagem e fotografias, para que posteriormente os fatos possam 

ser analisados cuidadosamente e com mais tempo. A esse propósito, Biklen; Bogdan 

(1994) afirmam que uma câmera fotográfica nas mãos de um investigador pode ser 

utilizada de uma forma simples para fazer o inventário dos objetos no local de 

investigação, como por exemplo, “o quadro de notícias, os conteúdos da estante dos 

livros, o que está escrito no quadro e a disposição do mobiliário podem ser registrados 

para futuro estudo e análise” (BIKLEN; BOGDAN, 1994, p. 140).  

Esse método exige do pesquisador um deveras cuidado quando o foco inclui 

pessoas, porque a presença do fotógrafo, ou da simples câmera, suscita mudanças de 
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comportamento, aversão, timidez e outros comportamentos alheios à realidade 

aparente. Portanto, a sessão de fotografias indica limites para o investigador trabalhar 

e o campo possível de ser trabalhado. Somado a esses cuidados, o pesquisador deverá 

ter o consentimento dos atores para fotografar o cenário de pesquisa. 

 

4.5 AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

O termo pesquisa “pode remeter a vários sentidos, sendo relacionados à área 

da política, como as pesquisas eleitorais, por exemplo, ou até mesmo à área escolar em 

que a professora quer que os alunos realizem uma pesquisa sobre algum assunto” 

(LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p.1). No entanto, esse tipo de atividade não chega a 

representar verdadeiramente o conceito de pesquisa, que em política pública pode ir 

mais além, conforme afirmam os autores, uma vez que 

 

para se realizar uma pesquisa é preciso promover o encontro entre os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Em geral, 

isso se faz a partir do estudo de um problema, que ao mesmo tempo 

desperta o interesse do pesquisador e limita sua atividade de 

pesquisa a uma determinada porção do saber, aquela que se 

compromete a construir naquele momento (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.1-2). 

 

 

Atendo-se a essa última concepção de pesquisa, é que será apresentado e 

tratado este estudo no que se refere à coleta de dados e à sua análise. Adotamos 

também os pressupostos de BAUER; GASKEL (2012) que priorizam as interpretações 

das realidades sociais através de pesquisa qualitativa.  

Para este estudo, planejamos a investigação em quatro etapas, as quais 

discriminamos a seguir: 

 o estudo dos documentos norteadores dos PNBE disponibilizados pelo 

MEC, levantamento dos dados sobre a distribuição de acervo para a Educação Infantil 

nos anos de 2008 - 2012, leitura dos dados sobre a promoção da leitura na Educação 

Infantil coletados pelo Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Educação em 2013, 

através de um questionário aplicado aos gestores; 

 entrevistas com os gestores institucionais, escolares, assessores ligados 

à promoção dessa política pública de leitura; 
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 observação dos espaços de leitura e das práticas pedagógicas voltadas 

para a formação do leitor desenvolvidas nos Centros Municipais de Educação Infantil 

da cidade do Natal – RN;  

 análise dos dados coletados. 

 

  4.5.1 Desvelando caminhos, traçando rotas  

 

A primeira etapa da pesquisa foi a leitura das Leis, Decretos e Diretrizes que 

dispõem sobre as Políticas do Livro e da Leitura, que constituem, em parte, nosso 

corpus de análises. Inicialmente, foi feita uma leitura investigativa dos documentos 

regulatórios do PNBE, a fim de se conhecer o conteúdo e averiguar a frequência de 

índices para em seguida montar os temas convergentes por categorias de análises. 

Também analisamos os documentos elaborados pelo Departamento de Políticas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação que tem por objetivo incentivar o debate acerca do papel da 

escola no desenvolvimento da competência leitora dos alunos. Tais documentos estão 

organizados em três volumes:  

 

1. Por uma Política de Formação de Leitores; 

2. Biblioteca na Escola; e 

3. Dicionários em Sala de Aula. 

Além desses documentos, coletamos informações no site do MEC - 

http://portal.mec.gov.br, a fim de averiguar dados sobre a distribuição dos acervos de 

livros para os CMEIS de Natal no tocante à frequência da distribuição, conforme se 

pode observar no quadro 19. 

 

Quadro 19 - Acervo recebido por edição do PNBE para a Educação Infantil 
Nº 

ORDEM 
CMEI 

PNBE 

2008 

PNBE 

2010 

PNBE 

2012 

ACERVO 

RECEBIDO 

1.  AMOR DE MÃE * * * 3 

2.  BOM SAMARITANO * * * 3 

3.  CARMEM PEDROZA - * * 2 

4.  CLARA CAMARÃO * * * 3 

5.  CLAUDETE MACIEL * * * 3 

6.  CLEA BEZERRA * * - 2 

7.  DR. VULPIANO CAVALCANTE * * * 3 

8.  DRA. ZILDA ARNS - - * 1 

9.  EVANGELITA ELITA DE SOUZA * * * 3 

10.  FREI DAMIÃO * * * 3 

11.  GALDINA BARBOSA * * * 3 

12.  HAYDEE MONTEIRO * * - 2 

13.  IRMA DULCE * * - 2 

14.  JESIEL FIGUEIREDO * * - 2 

15.  JESUS BOM PASTOR - * * 2 
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16.  JOSÉ ALVES SOBRINHO * * * 3 

17.  JOSÉ DE ALENCAR * - - 1 

18.  KÁTIA GARCIA - - - 0 

19.  MARIA CELONI * * * 3 

20.  MARIA EULALIA * * * 3 

21.  MARIA LUCILA * * - 2 

22.  MARIA NAZARÉ COSTA GALVÃO * * - 2 

23.  MISSIONÁRIO ODILON DOS SANTOS - - - 0 

24.  MOEMA TINOCO * * * 3 

25.  NOSSA SENHORA AUXILIADORA * * * 3 

26.  NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - - - 0 

27.  NOSSA SENHORA DE LOURDES - - - 0 

28.  NOSSA SENHORA DE SANTANA * * * 3 

29.  PADRE JOÃO PERESTELO - - * 1 

30.  PADRE SABINO - * * 2 

31.  PAULINA ENGRACIA * * * 3 

32.  ANTONIO GURGEL DE MELO * * * 3 

33.  ARNALDO ARSENIO DE AZEVEDO - - - 0 

34.  JOSÉ CARLOS BEZERRA DE JESUS - * * 2 

35.  LUIZ GONZAGA * * * 3 

36.  FERNANDES JALLES - - - 0 

37.  CARMEM REIS * * * 3 

38.  CLAUDIA OLIVEIRA FARIAS - - - 0 

39.  DARILENE BRANDÃO * * * 3 

40.  ELAINE DO NASCIMENTO * * * 3 

41.  ELIZABETE TEOTÔNIO MELO - * * 2 

42.  FRANCISCA ANASTÁCIA * * * 3 

43.  FRANCISCA CÉLIA - * * 2 

44.  LIBANIA MEDEIROS - - - 0 

45.  MARIA ABIGAIL BARROS AZEVEDO - * - 1 

46.  MARIA CLEONICE * * * 3 

47.  MARIA DA PIEDADE DE MELO  * * * 3 

48.  MARIA DAS GRAÇAS MOTA - - - 0 

49.  MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS - * * 2 

50.  MARIA DO SOCORRO LIMA - * * 2 

51.  MARIA EUNICE - - - 0 

52.  MARIA ILKA * * - 2 

53.  ITACIRA BENTO - * * 3 

54.  MARIA LUIZA SANTOS * * * 3 

55.  SALETE BILA * * * 3 

56.  MARILANDA BEZERRA * * * 3 

57.  MARISE PAIVA * * * 3 

58.  MARLUCE CARLOS * * * 3 

59.  MARIA RAQUEL FILGUEIRA - * * 2 

60.  ROSALBA DIAS * * * 3 

61.  SELVA CAPISTRANO * * * 3 

62.  STELLA LOPES * * * 3 

63.  TEREZINHA DE JESUS * * - 2 

64.  TEREZINHA FAUSTINO * * * 3 

65.  VILMA MARIA DE FARIA * * - 2 

66.  SANTA CECÍLIA * * * 3 

67.  SANTA MÔNICA * * - 2 

68.  SATURNINA ALVES DE LUCENA * * - 2 

69.  VILMA TEIXEIRA DUTRA * * * 3 

Fonte: SILVA, 2014 (Elaborado pela autora com base nos dados do SIMAD- MEC/2012 

Referência: (2008-2012). 
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Diante do exposto, podemos observar que apenas 12 Centros Municipais de 

Educação Infantil não foram contemplados com o acervo do PNBE. Tal fato se 

justifica porque em sendo os livros distribuídos com base no Censo Escolar do ano 

anterior, essas escolas ainda não faziam parte da Rede Municipal de Ensino, já que 

foram entregues ou inauguradas no final de 2011 ou no início do ano de 2012. Assim, 

não fazem parte do nosso corpus de pesquisa. Podemos inferir, observando o quadro, 

que o PNBE atingiu todos os Centros Municipais de Educação Infantil de Natal. 

Ainda integrando a primeira etapa de nossa pesquisa, analisamos as Leis, 

Decretos e Documentos que legislam sobre as políticas do livro e da leitura, os 

questionários do Comitê Gestor que apontaram dados diagnósticos da Rede Municipal 

de Ensino no tocante às práticas e aos espaços de leitura, bem como a elaboração do 

Plano Municipal de Leitura Literária na Escola- PMLLE.  

Vale ressaltar, a fim de esclarecimento, que o Comitê Gestor do PMLLE é um 

grupo criado por profissionais de diversas instituições educativas, culturais e ONGs 

para elaborar, em função da Lei 9.094/2010, o Plano Municipal de Leitura que legisla 

sobre a obrigação do poder público em assegurar a formação do leitor em todas as 

escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município, de modo que as 

crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos desenvolvam o prazer em ler textos 

literários, favorecendo o acesso ao conhecimento e aos bens culturais da humanidade. 

Os referidos dados foram respondidos pelos gestores das unidades escolares 

sem a presença de um responsável pela aplicação, pois o questionário foi entregue em 

uma reunião de gestores e devolvido em outra reunião de rotina ao Comitê Gestor, 

aproximadamente um mês depois. Vale salientar que a coleta desses dados foi feita em 

fontes primárias e sem nenhum tipo de tratamento científico, a partir dos quais tivemos 

uma relação direta com a realidade a ser analisada. 

O quadro demonstrativo a seguir oferece uma visão geral dos documentos 

lidos para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Quadro 20 – Documentos, Diretrizes e Leis Nacionais para a implementação das  

                       Políticas de Leitura. 

DOCUMENTOS DESCRIÇÃO 

PNBE - Política de Formação de 

Leitores  

O Programa Nacional Biblioteca da Escola 

fornece obras e demais materiais para as 

bibliotecas das escolas públicas, com vista 

à democratização do acesso às fontes de 

informação, ao fomento à leitura e à 
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formação de alunos e professores leitores e 

ao apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor. 

PNLL - Plano Nacional do Livro e da 

Leitura 

Conjunto de políticas, programas, projetos, 

ações continuadas e eventos empreendidos 

pelo Estado e pela Sociedade, para 

promover o livro, a leitura, a literatura e as 

bibliotecas no Brasil. Sua finalidade básica 

é assegurar a democratização do acesso ao 

livro, o fomento e a valorização da leitura 

e o fortalecimento da cadeia produtivo do 

livro como fator relevante para o 

incremento da produção intelectual e o 

desenvolvimento da economia nacional. 

RCNEI-Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil  

O Referencial foi concebido de maneira a 

servir como um guia de reflexão de cunho 

educacional sobre objetivos, conteúdos e 

orientações didáticas para os profissionais 

que atuam diretamente com crianças de 

zero a seis anos, respeitando seus estilos 

pedagógicos e a diversidade cultural 

brasileira. 

CATÁLOGO - Literatura na Infância: 

imagens e palavras. 

Instrumento de consulta que apresenta os 

acervos do PNBE para Educação Infantil 

2008 

PNBE NA ESCOLA: 

Literatura fora da caixa 

Guia1 

Educação Infantil 

Composta por três volumes, ela traz um 

conjunto de textos que têm por finalidade 

auxiliar os professores na mediação de 

leitura com crianças de creche e pré-

escola. 

LEIS DESCRIÇÃO 

Lei 12.244/2010 Dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do 

país. 

Lei 6.094/2010 Dispõe sobre a Criação da Política 

Municipal de Promoção da Leitura 

Literária nas Escolas Públicas do 

Município do Natal. 
Fonte: SILVA, 2014 (Elaborado pela autora para fins desta pesquisa). 

 

4.5.2 Pedindo informações, mudando de percurso 

 

A segunda etapa do processo investigativo foi a realização das entrevistas 

com os atores sociais que colaboraram como informantes para construção do corpus 

de análise desta pesquisa. A princípio, a intenção era entrevistar apenas o ator 

responsável pelo PNBE em Natal, um assessor responsável pela formação de 
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professores do Departamento de Educação Infantil e dois gestores de Centros 

Municipais de Educação Infantil, um que tivesse recebido em sua unidade de ensino o 

acervo do PNBE e outro que não tivesse recebido, a fim de avaliar o impacto causado 

pela presença do acervo nas práticas pedagógicas dos professores, e, por conseguinte, 

na formação do leitor na primeira infância.  

Ao iniciarmos os primeiros contatos para acertos e combinados, o 

planejamento estabelecido pareceu inadequado para analisar uma rede de ensino, pois 

a amostragem seria ínfima e as conclusões se estabeleceriam no plano da 

generalização, o que comprometeria a qualidade da pesquisa. Outro fator que nos fez 

buscar outras rotas investigativas foi a descoberta de dados que não estavam em 

discussão nesta pesquisa, mas que dialogam intimamente com o objeto, porque no 

contexto das políticas públicas, educacionais e sociais de leitura implementadas nos 

CMEIs, locus desta pesquisa, são realçados nas falas dos gestores, precisando ser 

investigados para que pudéssemos entender a confluência de políticas da iniciativa 

privada desenvolvidas no âmbito da rede pública de ensino. Assim, somados aos 

atores responsáveis pelo PNBE, entrevistamos também os atores responsáveis pelos 

dois programas de leitura ligados a empresas: O Pralapracá do Instituto C&A e o 

TRILHAS da Natura Cosméticos.  

Outro fator que mereceu realce para a busca de novas estratégias 

investigativas foi a ausência de informação necessária para a compreensão e análise do 

PNBE em nível local. Mesmo ocupando cargos de assessoria no órgão central da 

Secretaria Municipal de Educação e sendo responsáveis pelo assessoramento das 

escolas e formação de professores que atuam na Educação Infantil, os atores não 

conheciam o programa em questão, tampouco os livros que compunham o acervo do 

PNBE destinado a esse nível de ensino. Assim, à medida que o trabalho foi 

avançando, fez-se necessário viajar à Brasília para pesquisar em nível nacional a 

origem e o funcionamento da política de fomento à leitura, o que nos levou ao Fundo 

Nacional de desenvolvimento Escolar – FNDE para entrevistar os atores que 

coordenam em nível nacional o Programa Nacional Biblioteca da Escola com o intuito 

de compreender a invisibilidade do programa em nível local e também solicitar um 

acervo para análise nesta pesquisa, o que foi difícil de conseguir, porque o MEC não 

disponibiliza reserva técnica para as Secretarias de Educação, ou pesquisadores de 

universidades, sendo disponibilizado apenas o acervo de 2012, que era o mais recente. 
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De acordo com Bauer; Gaskell (2012), o número de entrevistado depende da 

intencionalidade da pesquisa, da natureza do tópico, do número dos diferentes 

ambientes que foram considerados relevantes e dos recursos disponíveis. Os autores 

defendem que as primeiras entrevistas são cheias de surpresas, as diferenças entre as 

narrativas são chocantes - e nisso concordamos totalmente com eles, pois foi assim 

que ocorreu conosco. Embora as experiências possam parecer únicas ao indivíduo, as 

representações de tais experiências não surgem de mentes individuais, em alguma 

medida elas são experiências sociais.  

Nesse ponto, as representações de um tema comum são compartilhadas por 

indivíduos que dividem um meio social em comum e no conjunto das entrevistas as 

falas se encontram e não há mais tantos aspectos divergentes. Pudemos comprovar 

isso no conjunto de nossas entrevistas, reduzindo para 21 unidades de ensino a 

amostragem que em princípio, pelos critérios de seleção, apontava para 35 Centros 

Municipais de Educação Infantil de Natal. 

Outro fato também relevante apontado pelos autores é a questão do tamanho 

do corpus a ser analisado. Para eles, há um limite de número de entrevista para cada 

pesquisador, estabelecendo-se entre 15 e 25, visto que cada uma pode chegar a 15 

páginas. Refletindo sobre isso, concordamos com Bauer; Gaskell, quando afirmam que 

o pesquisador 

 

a fim de analisar um corpus de textos extraídos das entrevistas e ir 

além da seleção superficial de um número de citações ilustrativas, é 

essencial quase viver e sonhar as entrevista –ser capaz de relembrar 

cada ambiente entrevistado, e os temas-chave de cada entrevista 

(BAUER; GASKELL, 2012, p. 71). 

 

 

Sabendo-se que a teoria de pesquisa pode ou não ser acatada pelos 

pesquisadores e que há em cada situação investigativa suas especificidades, no 

contexto deste trabalho nos encontramos na teoria dos autores e seguimos as 

orientações metodológicas, procurando respostas para o que procurávamos, adotando 

um limite de entrevistas que fosse possível desvelar acontecimentos e permitir 

inferências a respeito do objeto em estudo.  

Para Bauer; Gaskell (2012), a entrevista individual é uma conversação que 

dura normalmente entre uma hora a uma hora e meia. O pesquisador deverá começar 

com comentários introdutórios e deixar que o entrevistado se sinta seguro e 
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descontraído para falar, além de pedir permissão para gravar. Sabemos que nem todas 

as pessoas são articuladas e perspicazes, por isso é importante que o investigador não 

desista diante das dificuldades apresentadas para concluir o processo de entrevista com 

determinado ator, considerando-se o tempo posto à disposição. Nesse sentido, tivemos 

muitas dificuldades para ser atendidas em dia e hora marcados previamente, devido às 

intensas atividades desenvolvidas pelos gestores. 

No universo dos nossos entrevistados, apenas um dos atores não permitiu que 

se gravasse a entrevista alegando timidez. Porém, a entrevista não foi desconsiderada 

do corpus da pesquisa. Respeitada a vontade do ator, continuamos a entrevista 

pacientemente até o final, já que aquela era a sexta tentativa de entrevista de contato, 

pois sabemos que o silêncio do ator, ou até mesmo uma má entrevista, é reveladora de 

sentidos. Dessa entrevista retiramos algumas notas de campo, recebemos alguns 

documentos e nada mais. Contudo, ela aparece no corpus do trabalho seguindo as 

orientações de Bogdan; Bilklen (1994), quando afirmam que só é considerado 

participante eliminado do estudo aquele que se retira do estudo por completo. Segundo 

os autores,  

embora se possa aprender mais com umas entrevistas do que com 

outras, e embora não se possa usufruir da mesma intensidade com 

toda as pessoas entrevistadas, mesmo uma má entrevista pode 

proporcionar informações útil. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 136). 
 

As entrevistas realizadas com os gestores escolares aconteceram de modo 

mais sistemático, salvo raras exceções motivadas por reuniões convocadas de última 

hora pelo órgão central, quando não conseguimos estabelecer contato, conforme 

acordo prévio. Sempre esclarecendo quais os benefícios do estudo e qual a 

intencionalidade da pesquisa, os gestores foram receptivos e colaboradores. 

Dispuseram-se a responder as perguntas e, em alguns casos, solicitaram que os 

resultados finais fossem encaminhados às unidades de ensino para que a comunidade 

escolar tivesse ciência do objeto investigado e as contribuições dadas a esta pesquisa, 

o que achamos plausível, pertinente e possível de ser atendido. 

 

4.5.3 Observando o cenário da trajetória 

 

A terceira etapa da pesquisa se constituiu em visitar os Centros Municipais de 

Educação Infantil. Entendemos que a observação é algo subjetivo, sendo que duas 
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pessoas podem olhar para um mesmo objeto e perceber coisas diferentes. Lüdke; 

André (1986) afirmam que as observações que cada um de nós faz na nossa vivência 

diária são muito influenciadas pela nossa história pessoal, o que nos leva a privilegiar 

certos aspectos da realidade e negligenciar outros.   

Por essa razão, concomitantemente com a coleta de dados através das 

entrevistas, fizemos uma observação que nos serviu de orientação para o campo de 

estudo e para a compreensão dos acontecimentos, ações e comportamento dos atores 

sociais participantes da pesquisa. A observação foi feita em 21 unidades escolares da 

Educação Infantil da Rede Municipal de ensino, o que corresponde a 30% da 

totalidade da rede, e teve como objetivo, além de entrevistar os gestores escolares, 

observar a presença ou ausência de espaços de leitura, o acervo do PNBE, os projetos 

de leitura, o empréstimo de livros, entre outros aspectos. Dentre os 21 Centros de 

Educação Infantil, só conseguimos observa 20 unidades, porque em uma delas, nas 4 

visitas realizadas, não havia nenhum ator para nos receber. 

Bogdan; Biklen (1994) nos sugerem que o lugar de investigação do objeto de 

pesquisa seja o mais estranho possível ao pesquisador porque as pessoas intimamente 

envolvidas em um ambiente têm dificuldade em se distanciar e “frequentemente, as 

suas opiniões são muito mais do que „definições da situação‟, constituem a verdade”. 

Durante as visitas, deparamo-nos com alguns atores conhecidos que estavam no rol 

dos entrevistados, aparecendo na pesquisa como um complicador, uma vez que  

 

conduzir uma investigação com pessoas que conhece pode ser 

embaraçoso. O treino de um investigador, mais do que a 

aprendizagem de competências e procedimentos específicos, 

consiste na análise de impressões acerca de si próprio e da sua 

relação com os outros. Implica que se sinta confortável no papel de 

“investigador” (BOGDAN; BILKLEN, 1994, p. 87). 

 

Em determinadas situações houve alternância de funções, o entrevistado 

desejava interrogar a pesquisadora, a fim de saber informações a respeito dos 

resultados da pesquisa, da universidade em que a pesquisa está vinculada, reclamar da 

falta de livros, solicitar formação para os professores da instituição de ensino ou 

mesmo falar de assuntos pessoais. Essas atitudes contrastam com o objetivo da 

pesquisa, que é avaliar a política de fomento à leitura, e ratificam que nem todos os 

ambientes são igualmente acessíveis e estimulantes, tornando-se difíceis de estudar.  
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Já em outras circunstâncias, os atores, por serem pessoas estranhas, 

apresentaram comportamentos hostis, chegando a renegar o encontro marcado por seis 

vezes sem avisar previamente a pesquisadora. Esse informante, no dia em que resolveu 

conceder a entrevista, não permitiu gravar em áudio, embora não se tenha invalidado 

um ator de suma importância para pesquisa, visto que se constituía em informante do 

órgão central com responsabilidades ligadas também à formação de professores que 

atuam nas unidades de ensino.  

Ainda com relação à observação do contexto dos Centros Municipais de 

Educação Infantil, utilizamos o recurso da fotografia para captar o que estava no plano 

do indizível através do texto verbal. Utilizamos a imagem, respaldando-nos em Bauer; 

Gaskell (2012), quando afirmam que “a imagem, com ou sem acompanhamento de 

som, oferece um registro restrito, mas poderoso das ações temporais e dos 

acontecimentos reais – concretos, materiais” (BAUER; GASKELL,2012, p.).  

Segundo Bogdan e Biklen, 

 
 

a utilização mais comum da câmera fotográfica é talvez em 

conjunção com a observação participante. Nesta qualidade é a maior 

parte das vezes utilizada como meio de lembrar e estudar detalhes 

que poderiam ser descurados se uma imagem fotográfica não 

estivesse disponível para refleti-los. As fotografias tiradas pelos 

investigadores no campo fornecem-nos imagens para uma inspeção 

intensa posterior que procura pistas sobre relações e atividades 

(BOGDAN e BILKLEN, 1994, p. 189).   

 

No entanto, os autores nos alertam para as controvérsias do uso da máquina 

fotográfica pelo investigador. De acordo com o pensamento deles, o uso da máquina 

pode enfatizar o pesquisador como um membro externo ao contexto social da 

pesquisa, configurando-se como um espião. A esse propósito, eles defendem que haja 

um acordo entre os sujeitos e que uma boa regra, seguida por nós nesta pesquisa, é 

começar a fotografar aquilo pelo que se tem mais orgulho, evitar fotografar no início 

da investigação, antes dos sujeitos terem tido a oportunidade de nos conhecer e em nós 

confiar.  

Em determinadas situações foi preciso fotografar os espaços para que 

pudéssemos captar fielmente a realidade social do contexto da pesquisa, denunciando 

ou aferindo mérito ao que se encontrava no interior dos Centros de Educação Infantil 

sem que se instalasse algum tipo de conflito. Durante este estudo, as entrevistas, tanto 

quanto as observações, permitiram a interação com os sujeitos e a obtenção de dados 
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sobre ações realizadas nos Centros de Educação Infantis voltadas à mediação de 

leitura, à existência da biblioteca escolar, aos projetos de leitura, entre outros aspectos 

referentes aos espaços físicos e aos materiais de leitura que foram submetidos à 

observação. 

 

4.5.4 Descobertas da viagem 

 

A quarta e última etapa da pesquisa foi a análise dos dados coletados que 

constitui o corpus deste trabalho, realizada por meio de registros no diário de campo; 

das gravações em áudio das entrevistas; dos questionários do Comitê Gestor e da 

leitura dos documentos e leis que regem o Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

Esta etapa consistiu na organização, sistematização, transcrição, compreensão e muito 

estudo dos dados que a compõem. Assim, iniciamos o tratamento e organização do 

material que subsidia a construção do conhecimento e estabelece diálogo com os 

autores escolhidos, visando dar sustentação teórica ao nosso estudo. 

Freire (2003) afirma que ler é um processo que envolve uma compreensão 

crítica e que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas que a antecipa 

a partir do conhecimento de mundo. Portanto, a importância do ato de ler pressupõe 

uma compreensão do texto em seu contexto, ou seja, uma leitura deve ser refletida e 

contextualizada, pois “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”. Assim 

podemos afirmar, parafraseando o autor, que ler implica percepção crítica e 

interpretação da realidade empírica. 

Segundo Moreira; Caleffe (2008), um dos maiores desafios para o 

pesquisador é a competência redacional, “pois muitos escrevem, mas poucos 

redigem”. Para eles escrever é colocar as ideias no papel imediata e automaticamente, 

enquanto que redigir é um processo de pensar, refletir, explorar opções, tomar 

decisões, aprimorar a produção textual, visando, acima de tudo, a inteligibilidade do 

discurso, já que a função da análise é a nossa própria compreensão e a possibilidade de 

apresentar aos outros aquilo que encontramos, de modo que possa contribuir com 

pesquisas futuras. 

Nesse sentido, após ler e reler várias vezes entrevistas materializadas em 

transcrições, demos início aos estudos de classificação e categorização dos dados. Para 

Bogdan; Biklen (1994), 
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a análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, 

divisão em unidade manipuláveis, síntese, procura de padrões, 

descoberta dos aspectos importantes e do que se deve ser aprendido 

e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos outros (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p. 205). 

 

A classificação das categorias de análise teve como princípio elementar um 

exercício de compreensão e interpretação laboriosa dos dados, pois exigiu uma 

imersão maiúscula no corpus por meio de consecutivas leituras, proporcionando 

afinidade com as orientações oficiais estabelecidas pelos documentos norteadores do 

PNBE, bem como uma necessária postura mais investigativa e sistemática das 

informações. Bardin (2011) nos diz que “apelar para esses instrumentos de 

investigação laboriosa de documentos é „tornar-se desconfiado‟ relativamente aos 

pressupostos, lutar contra a evidência do saber subjetivo”. (BARDIN, 2011, p. 34). Em 

outras palavras, o pesquisador tem de enxergar além das evidências se quiser superar 

as incertezas da sociologia ingênua e da realidade aparente. 

Para organizar as categorias de análise, escolhemos a metodologia de Bardin 

(2011), a Análise de Conteúdo, que constitui um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento e que se aplicam a 

“discursos” diversificados, como é o nosso caso.  

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo por categorias é a mais 

antiga e na prática, a mais utilizada pelos pesquisadores. 

 

Funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 

em categorias segundo reagrupamentos analógicos. Entre as 

diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, 

ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se aplicar a 

discursos diretos (significações manifestas) e simples (BARDIN, 

2011, p.201). 
 

Desse modo, a tarefa analítica de interpretar os dados e tornar os materiais 

compreensíveis é considerada a etapa mais importante da pesquisa. É nessa etapa que 

o pesquisador expõe sua opinião e faz juízo de valor acerca do fenômeno estudado.  A 

análise de conteúdo nos fornece a possiblidade de trabalhar com a noção de atitude 

advinda da psicologia social, e sobre isso Bardin (2011) nos instrui que  

 

uma atitude é uma pré-disposição, relativamente estável e 

organizada, para reagir na forma de opiniões (nível verbal), ou 

de atos (nível comportamental), na presença de objetos 
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(pessoas, ideias, acontecimentos, coisas etc.) de maneira 

determinada (BARDIN, 2011, p.203). 

 

Isso é o que mais nos interessa na pesquisa, porque uma atitude nos diz para 

além das palavras, já que, muitas vezes, é revelada no plano do implícito, e por trás 

dessas atitudes subjazem respostas que necessitamos em uma investigação avaliativa. 

Guiada pela teoria de Badin (2011), a organização de nossas análises se 

constituiu em três polos cronológicos: 

1) Pré-análise; 

2) A exploração do material; 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Nesse sentido, sob a ótica da análise do conteúdo, todo material coletado, 

desde os primeiros documentos oficiais que ancoram o estudo sobre a política de 

formação de leitor, as observações, o diário de campo e as entrevistas, compôs as 

“mensagens” das quais emergiram as categorias em análise, que explicitamos a seguir: 

 O PNBE e as Leis da Leitura e do Livro 

 A Gestão da Política Pública do PNBE 

 O acervo de livros para infância do PNBE 

 A formação do professor mediador de leitura 

 Os espaços de leitura e a biblioteca escolar 

No próximo capítulo, analisaremos cada uma das categorias, utilizando a 

técnica de análise de conteúdo amparando-se no referencial teórico, nos documentos e 

leis, bem como através do discurso dos atores informantes desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

É POSSÍVEL PROMOVER O ENCONTRO DO LEITOR COM A LITERATURA 

NAS RODAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

Que acha que devemos fazer para a reforma dos livros? 

A rãzinha pensou, pensou e não se lembrou de nada. 

- Não sei. Parecem-me bem como estão. 

Pois eu tenho uma ideia muito boa – disse Emília. – Fazer o livro comestível. (...) 

O leitor vai lendo o livro e comendo as folhas; lê uma, rasga-a e come.  

Quando chega ao fim da leitura, está almoçado ou jantado. Que tal? (...)  

Dizem que o livro é o pão do espírito. Por que não ser também pão do corpo?  

As vantagens seriam imensas.(...) 

-Nem precisaria mais pão, Emília ! O velho pão viraria livro. O Livro-Pão, o Pão –Livro! 

Quem souber ler lê o livro e depois come; quem não souber ler come-o só, sem ler.  

Desse modo o livro pode ter entrada em todas as casas, seja dos sábios, seja dos analfabetos.  

Otimíssima ideia, Emília! 

-E quem deu a você essa ideia, Emília? 

-Foi o raciocínio. O livro existe para ser lido, não é? 

 

Monteiro Lobato 

 

 

 

É verdade que não largamos de um livro, comemos, sonhamos e dormimos 

com ele quando sentimos que de algum modo aquela poderia ser a nossa história. A 

metáfora do Livro-Pão, o Pão-Livro, o livro comida, feita por Lobato não é casual. 

Nacionalista ávido, defensor do que dizia ser cultura nacional e ferrenho articulador de 

grandes causas brasileiras, o livro-comida representa a voracidade, o desejo e a 

incorporação do que se lê. 

A voz de Emília ironiza a sociedade letrada da época com a ideia do livro 

comestível - o pilar da academia, o livro sacralizado, endeusado, respeitado, acaba 

virando almoço. O objeto sagrado seria vendido em qualquer lugar onde rico e pobre 

poderiam comprá-lo, independente do nível de letramento, o livro poderia ser 

distribuído e chegar inclusive à casa dos analfabetos como pão e leite. 

Lobato convida o leitor a devorar o livro ainda que os leitores não tenham 

atingido o estágio de maturidade da leitura: o livro como pão do espírito e pão do 

corpo. O ato de nutrir-se com o livro presume lacunas a serem preenchidas como sentir 

o gosto, deglutir, alimentar-se. A leitura deve ser prazerosa como essencialmente é o 

ato de comer. 

Muito nos revela a metáfora de Lobato do Livro-Pão, o Pão-Livro.  A 

concepção básica ganha nuances que representam o livro como objeto, e o ato de ler 
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ultrapassa a mera decifração do código escrito.  Indo mais além do que exprime o 

simbólico Livro-Pão, em consonância com o objeto deste estudo, remetemo-nos à 

literatura destinada às crianças da Educação Infantil, tão necessária ao 

desenvolvimento da imaginação, que só foi contemplada pelo Programa Nacional 

Biblioteca da Escola - PNBE onze anos após a instituição da política de leitura, 

revelando o reconhecimento tardio da necessidade de ser ler para crianças pequenas 

que ainda não estão alfabetizadas.  

Lobato questiona na voz de Emília a função do livro, quando a personagem 

pergunta para a rã: “– o livro existe para ser lido, não é?”. É, exatamente, deste ponto 

que partiremos em busca de reflexões a respeito do Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, PNBE na Educação Infantil de Natal- RN.  

Neste capítulo discutiremos, a partir da análise e compreensão dos dados 

coletados, o Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE na ótica das leis que 

regulamentam as políticas públicas de leitura no país; do próprio programa, objeto de 

estudo; do livro; dos mediadores e dos espaços de leitura, sistematizando um total de 

cinco unidades de registro e de contexto que buscam responder de modo pertinente às 

características do material coletado, segundo a teoria da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2011). São elas:  

1. Leis, Decretos, Documentos e Diretrizes 

2. A gestão do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

3. Acervo 

4. Formação do professor 

5. Espaços de Leitura 

De acordo com Bardin, a unidade de registro é a unidade de significação 

codificada e corresponde ao segmento de conteúdo considerado unidade base, visando 

à categorização e a contagem frequencial. Para melhor esclarecimento do leitor, 

apresentamos um esquema das categorias definidas a partir das análises das leis  que 

regulamentam a política do livro e da leitura do Brasil e as entrevistas com os atores 

informantes desta pesquisa, em que a unidade base se desdobra a partir da frequência 

linguística de certas  palavras, dando sentido às nossas análises. 
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Ilustração 4 – Esquema de Análises das categorias 

 
Fonte: SILVA, 2014. Elaborado pela autora com base nas categorias encontradas. 

 

 

5.1 LEIS, DECRETOS, DOCUMENTOS E DIRETRIZES: UMA IDEIA MUITO 

BOA. 

  

As principais leis, documentos e programas que regulamentam e dão outras 

diretrizes para a política de leitura no país e no município do Natal estão apresentadas 

no quadro Quadro 6, capítulo 2 deste trabalho (ver ANEXOS B-C-D-E). Tomando-os 

como referenciais para a análise da implementação dessas políticas na Educação 

Infantil de Natal, fizemos um recorte contemplando o período entre os anos de 1990, 

década em que é implantada a política pública do PNBE, e 2012, ano em que se 

recebeu a terceira edição do programa para a Educação Infantil, foco desta pesquisa. 

São eles documentos, leis e decretos: 

 

a) DOCUMENTOS E PROGRAMAS: 

 

Referenciais Nacionais para Educação Infantil – RCNEI, O Programa 

Nacional Biblioteca da Escola – PNBE e o Plano Nacional de Leitura 

Literária- PNLL. 
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b) LEIS: 

Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 2003 - Institui a Política Nacional do 

Livro; Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010 - Dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país; Lei 6.094, 

de 29 de abril de 2010 - Dispõe sobre a criação da Política Municipal de 

Promoção da Leitura Literária nas Escolas Públicas do Município do Natal e 

dá outras Providências (ver APÊNDICES B-C-D-E). 

 

c) DECRETOS: 

Decreto nº 520, de 13 de maio de 1992 - Institui o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas e dá outras providências; Decreto nº 7.559, de 1º de 

setembro de 2011 - Dispõe sobre o Plano Nacional do Livro e Leitura 

(PNLL) e dá outras providências. 

 

A criação de um ambiente favorável à leitura é uma condição básica para 

melhorar as estatísticas da qualidade e do nível de leitura de nosso país e para o 

enfrentamento do desafio de fazer do Brasil um país de leitores. 

O Brasil tem se se preocupado com os resultados apresentados nas pesquisas 

sobre leitura e vem demonstrando progressivo interesse e capacidade de decisão de 

mudar para melhor a situação com investimentos em programas de leitura e de livros, 

principalmente na Educação Básica.  

Contudo, apesar de todas as medidas e promulgações de leis e decretos, 

estímulo, formulação de documentos para organizar e regulamentar a prática da leitura 

nas escolas públicas brasileiras e de se ver irradiando algumas ações de melhoria na 

qualidade da educação no Brasil, ainda não atingimos o desejado no que concerne aos 

índices de leitura.  

Nesse sentido, deve-se pensar em processos de dinamização e estímulo à 

criatividade no gerenciamento de uma nova relação entre a criança e o livro, a escola e 

a comunidade e entre a gestão e o professor que atua em sala de aula e tem como 

responsabilidade preeminente o potencial do desenvolvimento, da mediação e da 

promoção da leitura com as crianças. 

Para melhor compreensão das análises dos resultados encontrados nesta 

pesquisa no tocante aos espaços de leitura nas instituições de Educação Infantil de 
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Natal, organizamos uma linha de tempo e um pequeno histórico sobre as leis e 

diretrizes que sistematizam e regem as políticas de leitura brasileira a partir da década 

de 1990, período que é instituído no país o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

PNBE.  

 

Ilustração 5 – Linha de tempo das políticas que regem o livro e a leitura entre 1990 e   

2012 

 Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins de pesquisa) 
 Referência: http://bd.camara.leg.br 

 

Em 1992, o Decreto de nº 520, de 13 de maio, institui o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas, visando proporcionar à população bibliotecas racionalmente 

estruturadas, de modo a favorecer a formação do gosto pela leitura e o 

desenvolvimento sociocultural do país, além de outras providências, das quais vale 

destacar os incisos III, VI e VII que dispõe sobre a aquisição de acervo e a 

qualificação dos profissionais que atuam na gestão dos sistemas estaduais e municipais 

do livro e da leitura, visto que esses profissionais são deveras importantes para a 

mediação de leitura e, por conseguinte, à formação do leitor. 

http://bd.camara.leg.br/
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III - desenvolver atividades de treinamento e qualificação de 

recursos humanos, para o funcionamento adequado das bibliotecas 

brasileiras; 

VI – proporcionar, obedecida à legislação vigente, a criação e 

atualização de acervos, mediante repasse de recursos financeiros aos 

sistemas estaduais e municipais; 

VII - favorecer a ação dos coordenadores dos sistemas estaduais e 

municipais, para que atuem como agentes culturais, em favor do 

livro e de uma política de leitura no país (BRASIL, 1992, 

DECRETO 520). 

 

 Poucos anos após a edição dessa lei, em 1997, seguindo com o objetivo 

de traçar ações em favor da promoção da leitura, que o MEC vem desenvolvendo 

desde a sua criação em 1930, é instituído o PNBE. O Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, cujo principal objetivo é democratizar o acesso à leitura, ao longo de sua 

história, como vimos no Capítulo 2, distribui livros por diferentes ações ora 

fortalecendo as bibliotecas escolares, ora distribuindo livros para o aluno. A partir de 

1998, quando da implantação do programa, todas as escolas públicas brasileiras, 

independente do número de alunos matriculados, são contempladas com acervos do 

PNBE.  

  No ano de 1988, com o objetivo de contribuir para o planejamento de 

práticas educativas que correspondam às demandas das crianças da Educação Infantil, 

o MEC coloca à disposição de cada educador o Referencial Nacional de Educação 

Infantil, um material de caráter instrumental e didático que sugere os vários eixos a 

serem trabalhados com as crianças da Educação Infantil, dentre eles a leitura. 

De acordo com o Referencial Nacional para Educação Infantil, 

Entende-se que a criança é capaz de ler na medida em que a leitura é 

compreendida como um conjunto de ações que transcendem a 

simples decodificação de letras e sílabas. Quando a criança consegue 

inferir o que está escrito em determinado texto a partir de indícios 

fornecidos pelo contexto, diz-se que ela está lendo (RCNEI, 1998, 

p.140). 

Assim, 

É de grande importância o acesso, por meio da leitura pelo professor, 

a diversos tipos de materiais escritos uma vez que isso possibilita às 
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crianças o contato com práticas culturais mediadas pela escrita 

(RCNEI, 1998, p. 141). 

 

Prosseguindo na retrospectiva histórica, em 2003, é sancionada a Lei 10.753, 

em 30 de outubro, que institui a Política Nacional do Livro. Esta lei, dentre outras 

diretrizes concernentes à formação do gosto de ler, ao mercado editorial, aos critérios 

de caracterização do livro e ao estabelecimento de parcerias entre os órgãos públicos e 

privados, apresenta em seu capítulo IV, inciso II, b, a introdução da hora da leitura 

diária nas escolas e, no inciso c, a exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de 

autorização de escolas, do acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares. 

Após a sanção da lei que institui o livro, em 2010, chega a hora de regularizar 

os espaços de leitura para as escolas do país. Em 24 de dezembro de 2010, o 

presidente do Brasil decreta que todas as escolas públicas ou privadas devem contar 

com uma biblioteca que, nos termos desta lei, é considerada como  

a coleção de livros, materiais videográficos e documentos 

registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, 

estudo ou leitura.   

Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca 

de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao 

respectivo sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo 

conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de guarda, 

preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares 

(BRASIL, 2010, LEI 12.244).  

 

Conforme essa lei, a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino 

do país terá sua efetivação em dez anos a partir da data de promulgação, o que implica 

dizer que até 2020 todas as escolas, inclusive de Educação Infantil, deverão 

contemplar em seus espaços físicos um destinado à biblioteca. 

Ainda em 2010, o Município do Natal aprovou na Câmara Municipal a Lei 

6.094/2010 que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Promoção da Leitura 

Literária nas Escolas Públicas do Município de Natal, conforme aponta o Parágrafo 

Único: 

a Política a que se refere esse artigo tem por objetivo fazer com que 

o Poder Público assegure a formação do leitor em todas as escolas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município, de modo que 

as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos desenvolvam o 

prazer em ler textos literários, favorecendo o acesso ao 
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conhecimento e aos bens culturais da humanidade (NATAL, 2010, 

LEI 6.094). 

 

E por fim, em 2011, balizando nossa linha de tempo, apresentamos o decreto 

7.559 que em seu artigo primeiro regulamenta:  

 

Art. 1º  O Plano Nacional do Livro e Leitura - PNLL consiste em 

estratégia permanente de planejamento, apoio, articulação e 

referência para a execução de ações voltadas para o fomento da 

leitura no País.  

 

§ 1º  São objetivos do PNLL: 

I - a democratização do acesso ao livro; 

 

II - a formação de mediadores para o incentivo à leitura;  

 

III - a valorização institucional da leitura e o incremento de seu valor 

simbólico; e 

 

IV - o desenvolvimento da economia do livro como estímulo à 

produção intelectual e ao desenvolvimento da economia nacional 

(BRASIL, 2011, DECRETO 7.559). 

 

Esse conjunto de documentos, leis e decretos nos fornece um mapeamento 

dos principais documentos de referência e normatizações das políticas do livro e da 

leitura que nos servem de argumentos de autoridade para ancorar nossas análises.  

Para melhor sistematização dessas diretrizes, e em observância ao que dispõe 

cada uma delas, agrupamo-las em duas categorias, conforme a disposição no Quadro 

21. 

 

Quadro 21  – Documentos, Programas, Leis e Decretos por categoria 

DOCUMENTOS E PROGRAMAS LEIS E DECRETOS 

 Referencias Nacionais para Educação 

Infantil – RCNEI 

 

 O Programa Nacional Biblioteca da 

Escola – PNBE 

 

 Plano Nacional de Leitura Literária - 

PNLL. 

LEIS: 

 

 Lei nº 10.753, de 30 de outubro de 

2003 - Institui a Política Nacional 

do Livro.  

 

 Lei nº 12.244, de 24 de maio de 

2010 - Dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas 

instituições de ensino do país.  

 

 Lei 6.094, de 29 de abril de 2010 - 
Dispõe sobre a criação da Política 
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Municipal de Promoção da Leitura 

Literária nas Escolas Públicas do 

Município do Natal e dá outras 

Providências.  

 

DECRETOS: 

 

 Decreto nº 520, de 13 de maio de 

1992 - Institui o Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas e dá outras 

providências.  

 

 Decreto nº 7.559, de 1º de 

setembro de 2011 - Dispõe sobre o 

Plano Nacional do Livro e Leitura 

(PNLL) e dá outras providências. 
Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins de pesquisa). 

 

O conjunto da categoria composta de documentos e programas se fundamenta 

nos princípios de ações curriculares focalizando abordagens metodológicas para o 

ensino da leitura; na distribuição de materiais de leitura; e na organização das 

bibliotecas escolares e espaços de leitura, assegurando desta maneira o fomento à 

leitura e a prática de formação de leitores. 

O outro conjunto da categoria, formado por leis e decretos, orienta as ações 

de leitura em torno da divulgação da leitura; o caráter administrativo que regulamenta 

profissões, profissionais de biblioteca e aquisição de acervo; e o caráter educacional, 

envolvendo a criação de bibliotecas, regulação de programas de fomento à leitura, 

apoia a gestão da administração pública no que se refere à implementação das políticas 

do livro e da leitura. 

O RCNEI, composto por especificidades descritas em seu corpo, tem 

repercussões diferenciadas no contexto dos entes federativos, no âmbito das escolas e 

principalmente entre os professores, haja vista que tais documentos já estão 

incorporados às práticas de ensino e aprendizagem e nos planejamentos pedagógicos, 

tendo em vista que o Governo empreendeu esforços para divulgar amplamente as 

novas diretrizes curriculares para todo o Brasil. 

O PNBE e o PNLL são programas que respondem de forma mais estrutural 

pelas políticas de leitura. Seu impacto na educação depende muito da articulação com 

as gestões municipal e estadual, a partir das respectivas Secretarias ou através de ações 

pontuais, como a distribuição de livros ou seminários de formação.  
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A seguir apresentamos um quadro demonstrativo com categorias encontradas 

a partir de índices de acordo com a teoria de Bardin (2011). Para a autora, “num 

índice, a classificação das palavras faz-se ao nível de conceitos-chave ou títulos 

conceituais” (BARDIN, 2001, p. 159). Nesse quadro, estão compilados os índices pelo 

sistema de entrada categorial presentes no recorte das leis e documentos, no seu 

sentido mais coerente e manifesto. 

 

     Quadro 22 – Quadro demonstrativo das categorias  

DOCUMENTOS, PROGRAMAS, LEIS E DECRETOS COM DIRETRIZES E 

ORIENTAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

LEITURA    
CATEGORIAS DEC. 

520/92 

PNBE 

1997 

RCNEI 

1998 

LEI 

10.753/ 

03 

LEI 

6.094/ 

10 

LEI 

12.244/    

10 

DEC. 

 7.559/11 

Acervo X X X X X  X 

Articulação X X  X X X X 

Avaliação X X X X X  X 

Bibliotecas X X X X X X X 

Cantos de 

leitura 

  X  X   

Democratização 

da leitura 

X X  X X X X 

Espaços de 

leitura 

 X X  X  X 

Formação  

Do leitor 

X X X X X  X 

Formação  

Do professor 

X X X  X  X 

Formação  

Dos gestores 

X    X  X 

Formação  

Dos técnicos 

X X   X X  

Parcerias X   X X  X 

Prêmios       X 

Projetos de 

leitura 

X X X  X  X 

Publicidade     X  X 

Recursos 

financeiros 

X X  X X  X 

     Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

Analisando as recorrências dos índices presentes por categoria, percebemos 

que os documentos, leis, programas e decretos dialogam entre si e dão ênfase à 

biblioteca, democratização da leitura, acervo, formação de leitor, professor, projetos de 

leitura, articulação entre os entes federativos nacionais, estaduais e municipais, e a 
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garantia dos recursos financeiros para complementação e ampliação de acervo e 

bibliotecas. Por outro lado, faltam mais artigos e incisos que regimentem a formação 

de gestores e a publicidade do PNBE, os quais se constituem nos maiores entraves, 

como apuração dos dados coletados nesta pesquisa, para a implementação da política 

de leitura no Município do Natal. 

A análise desses documentos foi imprescindível para a definição das 

categorias em estudo neste trabalho. De modo geral, os conjuntos dos documentos se 

constituem em uma fonte indispensável de conhecimento, pesquisa e consulta, uma 

vez que em sua totalidade apresentam o desenho fundamental para a compreensão de 

suas diretrizes, regulamentação, do seu caráter mandatório e de todos os elementos 

constitutivos e de repercussão para a educação básica, e no nosso caso, para a etapa 

inicial: a Educação Infantil. 

Dando prosseguimento à análise do quadro de categorias percebe-se que 

todos os documentos regulamentam sobre as bibliotecas. Para respaldar a nossa 

argumentação em favor da necessidade desta, elaboramos um quadro com as 

principais citações do que está regulamentado nos documentos oficiais sobre a 

necessidade da biblioteca como principal espaço da democratização da leitura.  

 

Quadro 23 – Principais citações dos documentos sobre biblioteca  

ATRIBUIÇÕES DAS LEIS, DECRETOS E DOCUMENTOS SOBRE AS 

BIBLIOTECAS 

DECRETO 

520/92 

 

Art. 1
o
 Fica instituído, junto ao Ministério da Cultura, o Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas, visando proporcionar à população 

bibliotecas públicas racionalmente estruturadas, de modo a favorecer 

a formação do hábito de leitura e estimular a comunidade ao 

acompanhamento do desenvolvimento sociocultural do 

País.    (Redação dada pelo Decreto nº 8.297, de 2014) 

VIII - assessorar tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias 

dos sistemas estaduais e municipais, bem assim fornecer material 

informativo e orientador de suas atividades; 

PNBE 

1997 

 

 A biblioteca como espaço próprio de organização e disponibilização 

de materiais diversificados - de obras de referência a periódicos; de 

livros de literatura a obras de não-ficção; de mapas a novas 

tecnologias - lugar em que se promove a sociabilidade, mas 

principalmente a democratização do conhecimento. (p. 12) 

 

distribuição de acervos coletivos às bibliotecas/salas de leitura das 

escolas. (p. 12) 

 

uma rede de bibliotecas escolares adequadas, com mediadores de 

leitura capazes de propiciar práticas e eventos de leitura no sentido de 

produzir novos leitores, favorecendo o acesso à cultura letrada e, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8297.htm#art8
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consequentemente, evitando novas formas de exclusão social. (p. 27) 

 

o papel das bibliotecas deverá ser revisto pelos sistemas de ensino e 

pelas escolas, transformando-as em um espaço de convivência, de 

debate, de reflexão e de fomento à leitura. A agenda escolar e o 

projeto político pedagógico da escola, tomando leitura e biblioteca 

como uma de suas prioridades, podem contribuir para alterar esse 

quadro e definir novos objetivos para a educação. (p. 33) 

 

RCNEI 

1998 

 

Os procedimentos indispensáveis para a aprendizagem das crianças 

neste eixo de trabalho e que se aplicam a todos os blocos foram 

abordados de forma destacada. São eles: 

 conhecimento  de locais que guardam informações, como 

bibliotecas, museus etc. (RCNEI, 1998, p. 181) 

 

 leitura de livros, enciclopédias, revistas e jornais -  estas 

tradicionais fontes de informação devem ser usadas com 

frequência e acompanhadas dos demais recursos. [...] Uma 

pequena biblioteca com os materiais que estão sendo 

utilizados no trabalho poderá ser montada na sala para que as 

crianças possam, de forma independente, realizar consultas. 
 

LEI 

10.753/03 

 

 
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda 

de livro; 
 

LEI 

6.094/10 

 

I - Biblioteca: ambiente preparado para a realização de pesquisas, 

leitura espontânea, empréstimos e atividades de mediação de leitura. 

O acervo é composto de obras literárias e de referência (dicionários; 

enciclopédias; manuais; gramáticas da língua portuguesa, mapas, 

atlas, entre outros); 

 

I - Espaço físico acolhedor, amplo, cuidado e bem arejado, 

organizado com mobiliário apropriado para a exposição do acervo, 

para a leitura e para as atividades de mediação de leitura e/ou 

pesquisa; 

 

A sala de leitura e/ou biblioteca deve ser aberta diariamente, no 

horário de funcionamento da escola, e, para tanto, é necessário a 

presença sistemática de educadores mediadores de leitura que 

desenvolvam uma programação de atividades de leitura divulgada 

junto ao público, fazendo do espaço uma referência para a 

comunidade. 

 

LEI 

12.244/10 

 

Art. 1
o
  As instituições de ensino públicas e privadas de todos 

os sistemas de ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos 

desta Lei.  

Art. 2
o
  Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a 

coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados 

em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, estudo ou 

leitura.   

Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na 
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biblioteca de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, 

cabendo ao respectivo sistema de ensino determinar a ampliação deste 

acervo conforme sua realidade, bem como divulgar orientações de 

guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas 

escolares.  

DECRETO 

7.559/11 

 

a) linha de ação 1 - implantação de novas bibliotecas 

contemplando os requisitos de acessibilidade; 

b) linha de ação 2 - fortalecimento da rede atual de bibliotecas 

de acesso público integradas à comunidade, contemplando os 

requisitos de acessibilidade; 

Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins de pesquisa). 

Muitas são as diretrizes e leis que registram preocupações com as questões da 

leitura e da biblioteca no país nas duas últimas décadas, conforme mostra o quadro 23. 

Contudo, a realidade desvelada ao longo desta investigação, no que concerne aos 

Centros Municipais de Educação Infantil de Natal, mostra que a realidade das 

bibliotecas escolares está muito aquém do que se instituiu nas políticas públicas de 

leitura no Brasil e do próprio Município do Natal, visto que uma das leis, a de número 

6.094, é municipal.  

Nesse sentido, apesar das leis e mobilizações envolvendo as três esferas 

administrativas do governo e das parcerias com a iniciativa privada, as crianças da 

Educação Infantil de Natal ainda não podem compartilhar e nem viver o propósito 

lobatiano que recomenda “um país com homens e com livros”. 

 

5.2 A PRESENÇA DO PNBE NA REDE DE ENSINO DE NATAL: É PRECISO 

MUDAR A NATUREZA DA GESTÃO 

 

Conforme dados apresentados no capítulo 2, muito se tem investido na 

distribuição de obras de literatura no Brasil por meio do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola – PNBE. No entanto, apesar do objetivo de proporcionar aos estudantes da 

Rede Pública de Ensino o acesso aos bens culturais que circulam socialmente, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento das potencialidades dos leitores e favorecer 

a inserção desses na cultura letrada, apenas a distribuição dos livros não tem garantido 

essa apropriação. É de fundamental importância garantir a circulação e a leitura desse 

acervo dentro das escolas, aproximando o leitor do livro. 

Sem pretensão de analisar o conjunto de implicações necessárias para que o 

programa atinja de fato o objetivo de democratizar a leitura, trataremos, nesta sessão, 
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de analisar o modelo de gestão da política de descentralização, a gestão escolar e a 

presença do Programa Nacional Biblioteca da Escola na Rede Municipal de Ensino de 

Natal- RN, nos limites da Educação Infantil. 

Para coletar os dados, utilizamos a técnica da entrevista semiestruturada, (ver 

APÊNDICES B e C), realizada com um gestor e um assessor do Ministério da 

Educação; dois gestores e seis assessores da Secretaria Municipal de Educação de 

Natal/RN;  oito gestores escolares; oito coordenadores e quatro professores lotados 

nos Centros de Educação Infantil de Natal, distribuídos pelas quatro zonas 

administrativas da cidade, que fazem parte da amostragem desta pesquisa, totalizando 

trinta informantes.  

Considerando os contextos histórico, político e econômico que norteiam as 

ações governamentais a partir das reformas de financiamento da educação ocorridas 

em 1996, o processo de descentralização financeira desenvolvido pelo Governo 

Federal possibilita a autonomia e propõe novos desafios à Educação Básica em termos 

da melhoria da qualidade dos serviços e de formação dos atores que atuam diretamente 

no âmbito das escolas. 

Para Castro (2007),  

A descentralização da gestão apresentava-se como estratégia 

fundamental para garantir a melhoria da qualidade da escola, 

aumentar sua eficiência, sua eficácia e sua produtividade. Mas, para 

esse alcance, fazia-se necessária a substituição dos modelos 

centralizados de gestão por estruturas descentralizadas que criassem 

espaços para colegiados e para a participação da comunidade escolar 

no processo decisório (CASTRO, 2007, p. 116). 

 

Corroborando com Castro (2007), França nos diz que 

a estratégia de descentralização é entendida como transferência, 

assunção ou ampliação de competências e responsabilidade de 

planejamento, gestão e controle do uso dos recursos financeiros da 

educação básica. Essa estratégia corresponde a um movimento 

estabelecido entre a União, os estados, os municípios e as escolas, 

observando-se as responsabilidades e os níveis de subordinação de 

cada esfera de governo, em um processo de ordenamento específico 

que se dá por meio de descentralização político-administrativa. Por 

outro lado, é imprescindível entender o significado e a lógica da 

descentralização a partir de processos de socialização e participação, 

privilegiando os aspectos qualidade e quantidade e a relevância 

cultural na formulação das políticas educativas. (FRANÇA, 2007, p. 

179).  
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De acordo com França (2007), mesmo sabendo que a descentralização 

aparece no cenário das políticas na década de 1980, preconizando o eixo em defesa da 

modernização da escola pública, e que, na década de 1990 esse processo foi concebido 

no sistema educativo como resposta aos diversos problemas educacionais, vemos que 

passada mais de duas décadas, apesar de todo esforço em garantir a igualdade de 

direitos ao livro e à leitura, ainda encontramos resultados precários no que concerne à 

formação do leitor na escola pública.  

Para este estudo, adotamos a intencionalidade semântica na qual 

descentralizar é dar autonomia a órgãos públicos, administrativos, tornando-os 

desvinculados do poder central. No entanto, eis um ponto nevrálgico, quando 

analisamos os resultados da pesquisa realizada na Rede Municipal de Ensino de Natal 

- RN, no tocante à gestão do Programa Nacional Biblioteca da Escola para Educação 

Infantil, pois, em virtude da descentralização dos livros que chegam em caixas 

diretamente para os Centros de Educação Infantil de Natal, os resultados apontam para 

a invisibilidade do programa, já que não existem atores responsáveis pelo 

gerenciamento do PNBE, tampouco pela efetiva implementação da política de fomento 

à leitura e à democratização do livro de literatura para as crianças desse nível de 

ensino. 

A autonomia da escola é um princípio adotado na gestão da escola pública 

como um mecanismo de melhoramento da qualidade e da adaptação da escola ao meio 

social na qual está inserida, viabilizando, assim, melhor atendimento às demandas da 

comunidade. No entanto, no que concerne à gestão dos programas voltados ao caráter 

suplementar do ensino, administrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação em parceria com a Secretaria de Educação Básica, como o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola, objeto deste estudo, a descentralização das ações e a 

autonomia da gestão, quer sejam federativa, municipal ou escolar, nem sempre 

garantem a efetividade dos objetivos propostos.  

Implantar políticas depende de um conjunto de fatores que incluem desde a 

forma de execução de atividades, a clareza com que metas e objetivos são fixados, a 

consistência com que são comunicados, a relação entre atividades que envolvem 

auxílios técnicos e de informação, as condições políticas, econômicas e sociais até as 

características dos gestores implementadores.  
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Assim, a descentralização das políticas públicas de leitura por meio do PNBE 

se configura como uma fragilidade do sistema de ensino da cidade de Natal, visto que 

seus atores, seja na gestão do órgão central, seja na gestão escolar, ou mesmo os 

professores que atuam em salas de aula da educação infantil, desconhecem o 

programa, seus objetivos e metas, conforme o recorte das falas daqueles que ocupam 

cargos de gestão e estão inter-relacionados com o processo de promoção da leitura.  

Ao serem perguntados se conheciam o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola, os atores que ocupam os cargos de gestor municipal, gestor escolar e assessor 

pedagógico da SME, assim se manifestaram:  

 

Cassandra: Olhe, o programa do PNBE é um programa que 

dialoga diretamente com a escola, não é? Todos os kits são 

enviados para a escola, quando chega nas escolas, a Secretaria tem o 

conhecimento porque chegou, mas alguns kits não vem para 

Secretaria de Educação, eles vêm direto para as escolas. [...] O 

MEC adentra às escolas e nós, como Secretaria e técnicos, 

precisamos tomar conhecimento de todas essas ações, muitas 

vezes o próprio Ministério da Educação não envia para a 

Secretaria. Então, isso dificulta o trabalho porque os assessores 

não têm conhecimento dos acervos. Quando alguns técnicos nossos 

foram professores, que conhecem o processo de trabalho, porque 

tiveram acesso a esse material, no caso aqui, como estamos tratando 

de livros, então eles têm acesso a esses livros, eles fazem esse 

diálogo, porque já conhecem o programa, vamos dizer assim, 

vivenciaram os livros na base, lá, lá das escolas, dos CMEIs, eles 

fazem esse diálogo e, aí, fortalecem as formações dos departamentos 

e o próprio acompanhamento, o desenvolvimento dos projetos, 

porque eles têm o conhecimento disso que está lá. Então, o MEC 

peca em alguns momentos por não enviar para as equipes das 

Secretarias (CASSANDRA, 2013). 
 

 

Hércules: Não nunca ouvi falar desse projeto, não. Depois que eu 

cheguei na gestão e depois  Perséfones , aqui desde 2008, nós nunca 

vimos falar nisso, não. Em 2009, ela, ela... eu recebi algumas caixas 

com uns livros aqui. Acho que foi o Governo Federal quem 

enviou e agora que você tá falando, eu me lembro que tinha um 

selo, mas o selo rasgou... nunca veio assim um livro explicativo... 

uma formação... nunca existiu uma orientação formalmente 

para a gente usufruir da melhor maneira esse material. Desde 

que estou aqui só vi chegar uma vez...  chegou, mas não tinha nada 

dizendo: - olhe aqui, esses livros fazem parte do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola, vocês vão usar para que a leitura se estenda. 

Não, nunca veio com isso, não... se... houve uma falta de 

comunicação, se foi nossa a falha, mas nunca veio nada falando 

sobre esse projeto e nem como ele deve atuar na escola. Eu sei 

que existe o programa, mas aqui não chegou da forma que ele 
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deve ser usado, não. Não há nada de forma esclarecedora para 

gente (HÉRCULES, 2013). 

 

 

Jocasta: Eu vou responder sobre o que sei. O que sei, sei; o que não 

sei, não sei. Nesse departamento não existe um responsável pelo 

PNBE. O PNBE, os livros vêm direto para as escolas e a gente já 

sabe assim, esporadicamente, porque.... olhe, chegou uma caixa 

do MEC, tá... para nós não vem, porque é direto na escola e 

quando a gente sabe, é assim sem detalhe. Nós, hoje, estamos com 

uma formação em linguagem oral e escrita e quando a gente vai 

fazer nesse âmbito da discussão dos materiais que têm chegado, aí 

uma comenta, outra comenta, ou então nos nossos assessoramento, 

elas dizem: - ah, hoje eu recebi uma caixa do MEC e diz, nós 

estamos usando isso assim, e nós perguntamos se receberam 

alguma orientação para usar o material e elas dizem, não. Então, 

sabemos assim dessa forma. Eu conheço o que é o PNBE, Plano 

Nacional Biblioteca da Escola, mas não sei a essência. Nunca 

chegou para a gente aqui, enquanto departamento, o que é, com 

que frequência isso acontece e quais são as unidades de educação 

infantil que são contempladas. Nós tomamos conhecimento 

quando chega, informada via a própria instituição e assim, por acaso, 

quando estamos em formação, estamos em assessoramento... a 

própria instituição nem sabe a origem desse material, se ele é ou 

não desse programa, e não vem nenhuma formação para isso, 

nem para a escola nem para Secretaria, nem via direto 

instituição de educação infantil (JOCASTA, 2014).  

 
 

As falas dos entrevistados revelam que os próprios atores que trabalham 

diretamente com a leitura não fazem um exercício profícuo do ato de ler, pois, como 

diz Silva (1992), a leitura é o instrumento necessário à compreensão do material 

escrito e também pode ser vista como uma fonte possível de conhecimentos. O 

argumento dos gestores de que não são informados sobre o Programa se perde no 

vazio, quando descobrimos que juntamente com as caixas que compõem cada acervo, 

o Ministério da Educação remete uma carta informativa (ver ANEXO F) explicando 

do que trata o Programa Nacional Biblioteca da Escola, o site e telefones que tratam da 

distribuição, bem como outras informações sobre o PNBE, como os nomes das obras 

que compõem o referido acervo.  

A carta ofício é um gênero discursivo que está presente em várias práticas 

sociais, faz parte do cotidiano e tem suas características semelhantes a uma carta 

pessoal, atualmente substituída pelas mensagens dos correios eletrônicos, o que 

possivelmente provoca a desatenção à correspondência enviada pelo MEC. Durante a 

nossa investigação, a partir do site disponível no Ministério da Educação, também 

encontramos materiais que favorecem, explicam e auxiliam os gestores e professores a 
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utilizar o acervo do PNBE, tais como o Guia do Livronauta (PNBE, 1998); História e 

Histórias (PNBE, 1999); o Catálogo Literatura na Infância: imagens e palavras (PNBE 

2008); além de outras publicações voltadas para a formação de leitores, como a 

Revista Leituras, o kit Por uma Política de Formação de Leitores e o volume 20 – 

Literatura Infantil – Coleção Explorando o Ensino e o PNBE na Escola: Literatura fora 

da caixa (2014). Todo esse material de consulta discute os objetivos do Programa e dá 

orientações políticas e pedagógicas sobre a distribuição, circulação e leitura dos livros 

de literatura para a infância.  

Em outras entrevistas constatamos que alguns atores afirmam conhecer o 

programa, contudo o descrevem com explicações vagas ou imprecisas. Nos recortes a 

seguir, apresentamos as vozes de atores que ocupam cargo de gestão e coordenação 

pedagógica respectivamente, revelando um baixo nível de conhecimento ou 

informações equivocadas sobre o Programa Nacional Biblioteca da Escola, 

confundindo-o com outra ação. Vejamos o que respondem estes atores, ao serem 

perguntados: você conhece o Programa Nacional biblioteca da Escola? 

Artemis: Sim 
Os livros chegam à escola assim, tanto pelo Governo Federal, né, 

pelo programa da biblioteca como comprados com recursos da 

própria escola ou via Secretaria de Educação (ARTEMIS, 2014). 

 

Melíades: Sim. 

Os livros chegam porque é um incentivo do Governo, né?, para 

que as crianças tenham acesso à literatura (MELÍADES, 2014).  

 

Perséfone: Eu conheço. 

Os livros chegaram através de uma convocação da Secretaria em 

ampliar o Paralapracá, né? E que os coordenadores fossem 

participar de uma formação e aí lá eu fiquei sabendo, esses livros já 

haviam chegado e nós não sabíamos que era para a formação do 

Paralapracá, mas sabíamos que era o PN...  o programa, né? 

(PERSÉFONE, 2014).  

 

 

Artemis nos diz que os livros do PNBE são comprados pelo Governo Federal, 

pela Secretaria de Educação ou pela própria escola. Todavia, há uma informação 

imprópria que é a compra desses livros pela SME com recursos próprios, pois os livros 

do PNBE, distribuídos para todas as escolas do país são adquiridos pelo Ministério da 

Educação a partir do número de alunos registrados no censo escolar e distribuídos sem 

ônus para as Secretarias Municipais de Educação.  
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Melíades sabe que os livros são “incentivo” do Governo Federal, mas não 

deixa claro se compreende que o denominado por ela de “incentivo”, é na realidade 

uma Política Pública de incentivo à leitura que depende de várias implicações dentro e 

fora da escola para que se efetive. 

Perséfone diz conhecer, mas apresenta o PNBE como um projeto da iniciativa 

privada, o Paralapracá que existe dentro da Rede Municipal de Ensino não relacionado 

ao Programa Nacional Biblioteca da Escola. A fala de Perséfone ratifica que a 

presença do PNBE na Educação Infantil de Natal é invisível.  

A complexidade dos problemas sociais exige práticas e ações integradas para 

a construção de soluções aos desafios da sociedade. Outrossim, esses desafios 

fomentam e oportunizam a participação popular em políticas sociais. Os princípios 

participativos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 suscitam o encontro de 

diversos atores em movimentos sociais, organizações sindicais e profissionais, 

associações voluntárias e cívicas, e representantes do Estado em conferências, fóruns, 

plenárias e congressos temáticos.  

Nessa perspectiva, a sociedade civil é a representação da cidadania 

deliberativa e tende a ser uma sociedade de redes organizacionais e de formação de 

parcerias entre os setores públicos e privados, criando novos espaços de governança, 

que culminam com a participação cidadã, e trazem para discussão o papel da 

responsabilidade social das empresas com a comunidade e formas de gestão como 

ocorrem com os projetos de leitura da iniciativa privada implementados na Rede de 

Ensino de Natal.  

Segundo Castro (2007), o modelo burocrático de gestão pública em 

funcionamento nas últimas décadas do século XX, 

 

vem sendo substituído por uma nova forma de organização e de 

gerenciamento dos serviços inspirada no setor privado, com 

implicações para o campo educacional. Essa é uma tendência 

mundial e pode ser atribuída entre outros fatores: a crise fiscal do 

Estado, iniciada a partir de 1970; a sua incapacidade de se fazer 

presente na implementação de políticas de qualidade; ao processo de 

globalização e às transformações tecnológicas que provocaram 

mudanças no setor produtivo (CASTRO, 2007, p.115). 

 

A parceria entre o público e o privado, desde que seja planejada, monitorada e 

voluntária, contribui para a implementação do investimento social e compartilhamento 
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de valores de interesse da comunidade atendida pelos projetos. É inegável que o 

desenvolvimento social das empresas tem a função utilitarista que gera impacto 

positivo para a sociedade; no entanto, é preciso ter equilíbrio entre os parceiros para 

que uma política pública não seja anulada em detrimento de uma política privada, 

repercutindo no atendimento pedagógico ineficaz. 

A fala de Artemis, Melíades e Perséfones, anteriormente apresentadas, 

revelam que na compreensão delas as ações implementadas por entes públicos e 

privados são indistintas em objetivos e metodologias. As informantes desconhecem 

que o PNBE se constitui em uma política pública de democratização da leitura, que 

contempla, todos os níveis de ensino da educação básica, desde a Educação Infantil até 

o Ensino Médio, de forma sistemática, atendendo a cada nível de ensino a cada dois 

anos. Essa política é diferente de projetos pensados e articulados pelo setor privado 

como é o caso do TRILHAS Natura e do Projeto Pralapracá. 

O Trilhas Natura foca apenas o 1º ano do Ensino Fundamental e tem como 

objetivo maior a formação de professores para criar oportunidades de acesso a 

literatura para infância, sendo pontual, distribuindo livros uma única vez para as 

escolas da cidade em que atende. O Projeto Pralapracá, que não é específico de leitura, 

engloba seis eixos considerados relevantes para o desenvolvimento da criança, 

incluindo a literatura, e apesar de ser exclusivamente destinado à Educação Infantil, 

não atende à totalidade das instituições de Educação Infantil da Cidade de Natal, visto 

que foram escolhidos 30 Centros Municipais de Educação Infantil para a 

implementação do projeto, em 2013, com uma duração de 4 anos.  

A primeira edição do Programa Nacional Biblioteca da Escola para a 

Educação Infantil foi no ano de 2008. Apesar das sucessivas edições, 2010 e 2012, 

recorte cronológico deste estudo, em relação aos outros projetos citados, as três 

edições não aferem à Educação Infantil de Natal uma expressão relevante de eficácia 

na implementação da política de leitura no chão das escolas, o que notadamente 

comprovamos pelas vozes e pelas próprias observações feitas no âmbito das escolas. 

Durante a visitação aos Centros Municipais de Educação Infantil, 

constatamos o encantamento dos gestores e professores com os livros de literatura para 

infância doados às escolas pela iniciativa privada. Esse material vem acompanhado de 

um manual de formação para o professor e de utilização deste na escola. A Secretaria 

de Educação disponibiliza para os programas da iniciativa privada, tanto do Trilhas 

Natura quanto do Projeto Pralapracá, formação técnica para os assessores e um 
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cronograma de ações de acompanhamento às escolas via coordenação pedagógica e 

professores, o que não acontece com a política de leitura do PNBE, visto que, segundo 

as vozes dos assessores e técnicos responsáveis a política pública é desconhecida por 

eles.  

O fragmento retirado das notas feitas no diário de campo demonstra que a 

ação, de tão repetitiva, já era esperada, pois na maioria dos Centros Infantis que 

compõem a amostragem desse estudo, além de ter recebido as três edições do PNBE, 

ainda forma contemplados com o Projeto Paralapracá. 

 

Em quase todas às vezes que chego aos centros municipais de 

Educação Infantil comprovo que os gestores têm um prazer e uma 

alegria estonteante de apresentar o baú do Projeto Pralapracá com os 

livros de literatura e os fantoches destinados às contações de 

histórias. Esse material está disposto visivelmente na escola e 

sempre na sala da gestão ou coordenação, nunca em meio às crianças 

nas salas de aula. Esse fato curioso se explica porque o material foi 

doado pela iniciativa privada e tem a obrigação de ser preservado. Já 

esperando pela atitude, pergunto pelos livros do PNBE. As respostas 

são as mais vagas e surpreendentes possíveis. Hoje escuto que a 

escola não é atendida pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola. 

No entanto, nas estantes de livros nas salas de aula, encontramos 

vários exemplares do acervo do PNBE (DIÁRIO DE CAMPO, 2014, 

14/09/2014). 

 

      Imagem 1 – Baú do projeto Paralapracá 

 
                    Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014) 
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Imagem 2 – Livros do PNBE 

 
Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014) 

 

 

Imagem 3 – Material de literatura e de formação de professor  

do Trilhas Natura 

        
       Fonte – Dados de campo da pesquisadora (2014) 

 

 

Conforme observamos, as vozes dos atores entrevistados revelam que há, 

além do desconhecimento do Programa Nacional Biblioteca da Escola, o apagamento 

deste por projetos de leitura promovidos por instituições privadas, como o Trilhas 

Natura da Natura Cosméticos e o Projeto Pralapracá do Instituto C&A, embora 

usufruam da mesma infraestrutura física e pessoal do Estado para alcançar suas metas.  

Sabemos que a instituição escolar é um ambiente de relações humanas e 

sociais e que age com interatividade para alcançar um mesmo objetivo educacional. 

Contudo, sua forma de organização gerencial, apesar de ter sido importada da 

iniciativa privada, é diferenciada de uma administração de empresa, ou seja, ela está 
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voltada intencionalmente para a formação humana, e, assim, sua dinâmica engloba 

características administrativas intimamente relacionadas ao fazer pedagógico, cujas 

ações buscam a eficiência do processo ensino-aprendizagem, redução e controle nos 

gastos dos serviços públicos, qualidade e maior autonomia às agências e 

departamentos. 

A ação gestora é de fundamental importância para o desenvolvimento 

organizacional de todas as instâncias da política pública em estudo nesta pesquisa. Ao 

gestor cabe ser interativo e construir relações internas e externas de comunicação, pois 

esta é sua principal ferramenta para elucidar e levar o entendimento comum à 

organização dos setores. O gestor deve transformar informação em conhecimento e 

saber usá-lo em prol da coletividade. No momento em que a gestão consegue 

visualizar e mostrar a cada membro da equipe que ele faz parte do todo, pode se dizer 

que a comunicação e o trabalho se tornam eficazes, uma estratégia bastante presente 

no âmbito das políticas públicas, que é o empoderamento. Segundo Castro (2007, apud 

Borges 2004), “esse conceito vem associado à descentralização política, na medida em 

que envolve a transferência de poder decisório a grupos ou indivíduos previamente 

sub-representados ou à criação de unidades administrativas relativamente 

independentes” (CASTRO, 2007, p. 134).  

Esse conceito de empoderamento, contestado, segundo Castro (2007), pelo 

próprio Borges (2004), por revelar uma disputa teórica ou ideológica, remete-nos a 

mais uma contestação: a transferência de responsabilidades. Os dados de nossa 

pesquisa apontam para a falta de comunicação entre os pares do mesmo nível, isto é, 

os profissionais que atuam nos mesmos segmentos de gestão, e também entre os pares 

verticais que atuam em instituições de níveis diferentes, não expressam opiniões 

semelhantes, tampouco comungam ações visando uma prática uniforme.   

Os professores não participam de formação para mediar a leitura na escola 

utilizando o acervo do PNBE, os coordenadores não recebem formação pela Secretaria 

de Educação, os gestores não sabem o que fazer com as caixas que recebem, os 

técnicos e assessores do Órgão Central dizem não saber sobre o funcionamento do 

programa gerido pelo Ministério da Educação que, por sua vez, devolve a 

responsabilidade para a escola. Forma-se um moto contínuo de transferência de 

responsabilidade que não estaciona em nenhum dos setores, não sustenta um ponto de 

equilíbrio, tampouco se manifesta cumprindo o seu propósito, o qual é o de 

proporcionar aos estudantes de todo Brasil o acesso ao livro, à leitura e à literatura. 
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Em tempos de políticas de descentralização, a escola absorve uma gama de 

responsabilidades para serem executadas pela Equipe Gestora, com a participação de 

todos os segmentos da escola, e 

 

esse modelo está ancorado na transferência de responsabilidades e 

atribuições aos estados, províncias e/ou municípios; na delegação 

(para as escolas) de responsabilidade de atividades que 

tradicionalmente seriam desenvolvidas pelo âmbito central; e na 

inclusão da comunidade local na gestão e no financiamento das 

unidades escolares (CASTRO, 2007, p. 133). 

 

É muito presente no discurso dos gestores que não há muito tempo para 

conhecer o Programa Nacional Biblioteca da Escola, pois  

 

aqui nós não temos tempo para esse tipo de informação, porque 

somos „mil e uma utilidades‟, fazemos muitas prestações de conta: é 

merenda, PDE, PDDE, tomada de preço, ponto de professores e até 

Conselho Tutelar. Como nos disse Prometeu, gestor de um Centro 

Municipal de Educação Infantil, e continuou: “Eu conheço o PNBE, 

mas não tivemos tempo para ler sobre ele não. Não sei exatamente a 

sua essência” ( DIÁRIO DE CAMPO, 12/09/2014). 

  

A falta de tempo para a leitura é um dos argumentos mais frequentes de 

modalização do discurso de quem não faz uso dessa prática. Entretanto, o mesmo não 

se aplica aos programas da iniciativa privada, pois os gestores, coordenadores e 

professores são obrigados a ler os manuais e gerenciar os projetos dentro das escolas, 

bem como destinar tempos para formação continuada e em serviço juntamente com os 

seus parceiros de trabalho. 

Acatamos a crítica de Prometeu e a aceitamos como legítima quando diz que 

“não há tempo para informação” no cargo de gestão. Nos dias atuais a escola absorveu 

inúmeras tarefas decorrentes da reforma educacional em todos os níveis federativos, 

cujo grande propósito “era definir estratégias de financiamento objetivando ampliá-lo 

para todos os níveis da educação básica e propor formas de gestão, de financiamento e 

de participação da sociedade” (FRANÇA, 2007, p.182).  

Concordamos com a autora quando fala que essa diretriz governamental 

prevê autonomia e participação da comunidade escolar, em especial no gerenciamento 

dos recursos descentralizados. Porém, enxergamos nisso duas problemáticas: a 

primeira diz respeito à gama de ações administrativas e financeiras demandadas aos 
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profissionais da escola centralizadas na gestão; a outra é a falta de responsabilização 

em assumir, por exemplo, uma política de leitura dentro de uma rede de ensino como o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE.  

De acordo com os estudos de Castro (2007), 

 

algumas propostas da nova gestão pública estão presentes na gestão 

educacional, como a descentralização, baseada numa concepção que 

enfatiza ganhos de eficiência e efetividade, reduz custos e aumenta o 

controle e a fiscalização dos cidadãos sobre as políticas públicas, 

além de desresponsabilizar o Estado de parte de suas obrigações com 

os serviços sociais. Esse entendimento sobre o processo de 

descentralização utilizado na gestão escolar é criticado por autores 

como Casassuz (2001) e Barcelar (1997), tendo em vista que, na 

verdade, não há um real processo de descentralização, mas sim, de 

desconcentração das responsabilidades (CASTRO, 2007, p.133). 

 

  

Alicerçados nos estudos específicos que tratam do ciclo das políticas públicas, 

é importante lembrar que toda política pública deve ser monitorada e avaliada, assim 

como se deve determinar o grau em que o desenlace das atividades coincide com o 

programado, detectar deficiências, obstáculos e/ou necessidades de ajustes da 

execução. Entretanto, é importante ressaltar que ações de acompanhamento 

sistemático de uma política não devem estar restritas à compatibilidade entre valores 

programados e executados, visto que  

 

os processos de monitoramento e avaliação são complementares, 

mas a avaliação vai além, na medida em que verifica se o plano 

originalmente traçado está efetivamente alcançando as 

transformações que pretendia, subsidiando a definição de políticas 

públicas (SANTOS, 2012, p. 7). 
 

Não pretendemos discutir sobre o que seria uma efetiva política de formação 

de leitores, dada a complexidade da reflexão e “porque, certamente, esteve na base, em 

maior ou menor grau, de todas as políticas de promoção de leitura desenvolvidas até o 

momento”(PAIVA, 2012, p. 53). Queremos avaliar o silêncio de uma Rede de Ensino 

que desconhece um programa de tão grande magnitude no tocante ao que se propõe 

para formação do leitor e ao volume de dinheiro gasto na aquisição e distribuição de 

livros para as crianças, já que é consenso entre os educadores que a literatura na 

Educação Infantil, no que diz respeito à aquisição de competências para os usos da 
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língua, e da linguagem de um modo geral, permite a transformação da consciência pela 

relação mais humana com a palavra e com a própria vida.  

A seguir observamos por meio dos dados estatísticos coletados no site do 

MEC a expressão do volume de dinheiro que se gasta para a aquisição e a distribuição 

de livros destinados à Educação Infantil em nível nacional nas três edições do PNBE, 

compreendidas entre os anos de 2008 e 2012, período balizador que compõe o recorte 

desta pesquisa.  

 

Quadro 24 – Investimento financeiro livro/aluno por número de escola 

ANO INVESTIMENTO ALUNOS 

BENEFICIADOS 

LIVROS 

DISTRIBUIDOS 

ACERVOS 

DISTRIBUIDOS 

ESCOLAS 

ATENDIDAS 

2008 9.044.930,30 5.065.686 1.948.140   97.407 85.179 

2010 12.161.043,13 4.993.259 3.390.050 135.602 86.379 

2012 24.625.902,91 3.581.787 3.485.200 101.220 86.088 

Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa, a partir do site do FNDE. 

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola)  

 

 

 

De acordo com os números apresentados no quadro acima, percebemos um 

significativo aumento de investimento em dinheiro entre a primeira e a terceira edição 

do programa, quase o triplo, o que denota claramente o reconhecimento da 

necessidade de se investir na leitura para as crianças pequenas, uma vez que a escola 

para a maioria delas é o espaço privilegiado para o primeiro contato com a literatura. 

São os estudos literários que  

 

de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, estimulam o 

exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas 

significações; a consciência do seu eu em relação ao outro; a leitura 

do mundo em seus vários níveis e, principalmente dinamizam o 

estudo e conhecimento da língua e da expressão verbal (COELHO, 

2000, p. 16). 

 

Tomando como referência a pesquisa Retratos da Pesquisa no Brasil (2012), 

cujos resultados apontam algumas surpresas, registramos que a maior delas é o próprio 

crescimento do índice de leitura por prazer em relação a mesma pesquisa realizada em 

2007, o que é o resultado do investimento de políticas do governo e ações da 

sociedade voltadas ao fomento à leitura e o acesso ao livro em nível nacional 

(PANSA, 2012). Para a autora, dentro ou fora de escolas, editores, divulgadores, 

http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-da-escola
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livrarias, mediadores de leitura, pesquisadores, gestores do poder público são 

encarregados da definição de uma política de leitura para o nosso país.   

Acreditando na complexa e subjetiva questão do que seria uma política 

pública de leitura e de como efetivamente ela contribuiria para a formação de leitores, 

reportamo-nos para outra questão muito mais complexa que é a formação de leitores 

na Educação Infantil. Como formar leitores, crianças não alfabetizadas?  É indiscutível 

que o acesso das crianças pequenas ao livro de literatura na escola tem uma função 

formativa, “levando a criança, através da recreação, do jogo lúdico da imaginação ao 

jogo livre do pensamento, do raciocínio, da reflexão criadora e da elaboração de 

ideias” (CARVALHO, 1984, p. 174). 

Todavia, a simples distribuição de livros não garante o acesso dos professores 

e das crianças ao livro de literatura para a infância no âmbito das instituições de 

ensino. É preciso ações que ultrapassem a entrega dos acervos, pois  

 

quando não se investigam a visibilidade, o grau de conhecimento, a 

capilaridade dessas políticas no chão da escola, desconsiderando em 

que medida e de que maneira esses materiais são recebidos e usados 

pelos profissionais da escola, esvazia-se uma ação que poderia 

repercutir enormemente no processo de formação de leitores 

(PAIVA, 2012, p. 16). 
 

Não nos cabe aferir critérios para uma ampla divulgação dos livros em uma 

Rede de Ensino a qual nos serve de locus de pesquisa. Cabe-nos tão somente refletir 

acerca de o quanto paradoxal nos parece a ausência do conhecimento sobre o acervo 

que comprovadamente chega às escolas, despercebido pelos gestores e professores, 

consequentemente, pelos alunos, excluídos que são do direito à literatura, visto que no 

recorte desta pesquisa, segundo o site do Ministério da Educação, todos os Centros de 

Educação Infantil receberam pelo menos um acervo do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola. Ficando de fora apenas os CMEIs que foram inaugurados em 2012, após o 

fechamento do Censo Escolar, que tem anualmente como limite para cadastramento a 

data base em  dia 31 de março, razão pela qual não foram contabilizados como dados 

para esta pesquisa, visto que o nosso recorte se dá  de 2008 a 2012. 

   De acordo com o Gráfico 1, a distribuição de livros pelo PNBE aos CMEIs 

de Natal contemplou 100% das unidades de ensino. Os dados quantitativos coletados 

para a composição numérica desse gráfico foram obtidos na primeira etapa 

metodológica da pesquisa, quando analisamos os documentos regulatórios da política 



162 
 

pública e o site que presta conta do investimento destinado à compra de acervo e a 

distribuição dos livros para todas as escolas do país. 

 

Gráfico 1- Distribuição do acervo para Educação Infantil de Natal-RN, MEC/ 2008-

2012 

100%

0%

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DO PNBE DIRETAMENTE 

NAS ESCOLAS CONSIDERANDO O TOTAL DE CMEIs DA 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NATAL

SIM NÃO

 Fonte: SILVA, 2013 (Elaborado pela autora com base nos dados do SIMAD –MEC/2013) 
              
 

 

É certo que 100% dos Centros de Educação Infantil foram contemplados com  

o acervo do PNBE durante as edições dessa ação, o que mostra que não há escassez de 

livros em tais unidades escolares. O problema se encontra na ausência de ações 

sistemáticas e integralizadas que deem conta de transformar uma conquista, fruto de 

lutas populares, acesso ao livro na escola pública do Brasil, em uma política de 

formação de leitores.  

Outra pergunta feita aos sujeitos da pesquisa abordou quais as medidas de 

divulgação dos acervos que chegavam às escolas. Para essa pergunta encontramos 

respostas que ratificam a invisibilidade do Programa Nacional Biblioteca da Escola em 

todas as instâncias da gestão pública, quer seja federal, municipal ou escolar.   

 

Zeus: Falta divulgação nossa, mas também falta divulgação 

também dentro das próprias escolas. O MEC fez concurso há 

muito tempo, e esse tipo de trabalho técnico leva-se anos para a 

pessoa se integrar. Demora para fazer isso e aqui no MEC, nós 

não temos plano de carreira e todas as pessoas que entram, vão 
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logo saindo, por isso não temos pessoal suficiente para trabalhar 

com o PNBE.  Agora a questão do professor que está na escola e 

não ter o conhecimento dos programas que já são antigos, né?  O 

PNBE existe há mais de uma década, você vai na escola o 

professor não conhece... não sabe que existe, que o livro tem que 

ser cuidado por 3 anos, que deve ser usado porque é direito do 

aluno. 

                        

Jocasta: Não sei. Não existe. 

 

Afrodite: Não. Como os livros, o acervo é entregue diretamente as 

escolas. Desde o momento que eu assumi o departamento, eu não 

encontrei assessores que façam a divulgação do PNBE como 

programa de incentivo à leitura. O que existe é uma formação de 

mediadores de leitura e é dada nessa formação orientações, 

levantamento de perfil, levantamento de acervo nas escolas, mas 

não existe, pelo menos não existia, um direcionamento de como 

divulgar esse acervo ou de como utilizar esse acervo, o que no 

nosso entender é uma coisa muito errada, a gente pode até usar o 

nome errado, porque o acervo é riquíssimo, em alguns momentos ele 

ficou relegado. 

 

Quimera: O PNBE tá se firmando mais agora com os outros 

programas que estão surgindo em relação  à  questão do hábito de 

leitura e literatura. Então assim, o papel de uma coordenação seria 

de divulgar, fazer formação, acompanhar, visitar as escolas, 

criar, fazer justamente esse contato, ser esse elo entre secretaria 

e escola. Sendo que assim, o programa no município de Natal, 

que eu saiba, né?, antes de eu aparecer, ele era praticamente, 

assim... ele não existia.  
 

O discurso dos entrevistados nos revela que apesar da eficiente distribuição 

dos livros do Programa para as escolas beneficiadas, conforme mostram os dados 

estatísticos nacionais e municipais apresentados nesta sessão, um dos grandes entraves 

para a eficácia dessa política de fomento à leitura ainda é a divulgação do programa na 

escola o que compromete o uso dos materiais de leitura pelos professores e estudantes. 

Verificamos na fala de Zeus que o próprio Ministério da Educação não possui 

estratégias de divulgação do programa, reconhece-se a falha, justificando-a pela falta 

de pessoal para o pleno exercício de suas funções, já que os assessores do MEC, 

segundo ela, não possuem Plano de Carreira, Cargos e Salário e por isso há uma 

rotatividade de pessoal no Departamento que gerencia o PNBE nacional. A mesma 

justificativa é apresentada por Afrodite, quando afirma que “desde o momento que eu 

assumi o Departamento, eu não encontrei assessores que façam a divulgação do PNBE 

como programa de incentivo à leitura”. As falas dos assessores, embora de esferas 

públicas diferentes, apresentam semelhanças ao se reportarem à ineficiência de uma 
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política pública que privilegie o ato de ler, a qual se perde em meio a dificuldades 

técnico-administrativas.  

A ausência de pessoal capacitado para fazer a divulgação do programa, além 

de ser um obstáculo a ser vencido, revela um problema de gestão. Levando-se em 

conta que o próprio MEC, não possui atividades de monitoramento e avaliação bem 

estruturados e ainda sai em busca de vilões ao citar que a própria escola não realiza 

ações de divulgação, apesar de que “O PNBE existe há mais de uma década, você vai 

na escola o professor não conhece”. Os discursos demonstram um jogo de empurra em 

que cada instância projeta no outro a falha na divulgação. É perceptível a urgência na 

tomada de decisão que favoreça ações que realizem a divulgação do programa dentro 

das escolas. 

Constatamos também que é notória a falta de integração entre os três níveis 

da gestão de um programa de leitura. O MEC não possui um controle e nem 

informações sobre os resultados obtidos a partir da utilização do acervo nas bibliotecas 

das escolas do país, fato comprovado em auditoria e pelo relatório do Tribunal de 

Contas da União, 2002; os assessores que compõem o organograma gestor (ver 

ANEXO H) da Secretaria Municipal de Educação reconhecem as falhas na divulgação 

do PNBE e apresentam possibilidades de ações a ser desenvolvidas, após a entrega dos 

acervos às escolas, reconhecendo que “o papel de uma coordenação seria de divulgar, 

fazer formação, acompanhar, visitar as escolas, criar, fazer justamente esse contato, ser 

esse elo entre Secretaria e escola”. No entanto, mesmo sabendo o caminho a ser 

percorrido, Quimera não desenvolve as ações que favoreçam o aumento da efetividade 

do programa. Os diretores, por outro lado, recebem as caixas de livros que chegam 

pelos Correios sem darem conta do que essencialmente representam para o avanço dos 

níveis de leitura de nossas crianças.  

Outrossim, refletindo sobre a invisibilidade do Programa Nacional Biblioteca 

da Escola na Rede Municipal de Ensino de Natal-RN, outro fato que nos chama a 

atenção diz respeito à associação do PNBE ao Programa Nacional do Livro Didático, 

PNLD. Conforme já apresentamos no capítulo 2, que versa sobre as políticas de leitura 

nacionais, o PNLD é o maior programa de políticas públicas para os alunos da 

Educação Básica, distribuindo coleções de obras didáticas com o objetivo de subsidiar 

a ação pedagógica dos professores em suas disciplinas específicas, e não um programa 

de leitura como é o PNBE. 
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É certo que os dois programas são mantidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, FNDE, porém os livros didáticos, diferentemente dos 

de literatura distribuídos pelo PNBE, devem ser cuidados por três anos, sendo 

substituídos em igual período de tempo. Ao contrário do que acontece com os livros 

do PNLD, os do PNBE não são substituídos a cada três anos, não tem selo de 

consumível. Os livros de literatura não envelhecem, podendo ser usados ad infinitum, 

pois, conforme nos diz Candido,  

 

a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 

satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de 

dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos 

liberta do caos e, portanto nos humaniza. Negar a fruição da 

literatura é mutilar nossa humanidade (CANDIDO, 2012, p.11). 
 

Há, portanto, um engano nas declarações de Zeus ao afirmar que “...o livro 

tem que ser cuidado por 3 anos, que deve ser usado porque é direito do aluno” (ZEUS, 

2013).   

Em Natal, também fica claro o desalinho existente até 2012 entre os dois 

programas do livro, considerando o que disse Quimera, pois o PNBE  

 

era praticamente sufocado em relação ao PNLD. Pra se ter ideia, 

porque como a reserva ela não ficava no prédio onde funcionava a 

equipe do PNLD. Eu tô falando do PNLD, porque, assim, era como 

se o PNBE nem existisse ainda, entendeu? Ele existia sim porque ele 

ia direto pra as escolas. Não se tinha nem noção do que se tinha de 

reserva de livro. A coordenadora anterior a que está agora, ela 

era sozinha, ela não tinha uma equipe, ela não tinha ninguém. 

Os livros ficavam em outro anexo (QUIMERA, 2014). 
 

A fala de Quimera é ratificada pela a de Afrodite que admite o equívoco em o 

assessor responsável pelo PNBE não estivesse lotado no Departamento que lida com a 

formação:  

 

nós assumimos a direção do departamento em 2013. Quando 

assumimos, encontramos que existia uma portaria designando um 

assessor da Secretaria como o responsável pelo PNBE. Então 

quando nós assumimos o departamento existia essa portaria 

designando um assessor que era a responsável, o responsável pelo 

PNBE. Mas esse assessor não estava lotado no Departamento, 

estava lotado no Departamento de... Esse departamento não trata da 

formação, do assessoramento da escola; então, a primeira 

providência foi trazer esse assessor para o Departamento.... 
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Então, quem responde oficialmente pelo programa é essa assessora 

nomeada por essa portaria (AFRODITE, 2013). 

 

 

Podemos inferir que a medida tomada pela Secretaria de Educação em 

transferir o PNBE do Departamento de Assistência ao Educando, cuja finalidade é 

planejar e executar ações complementares que visam o desenvolvimento integral dos 

alunos da rede municipal, para o Departamento de Ensino Fundamental, responsável 

por coordenar o processo de construção, execução e avaliação do Projeto Político 

Pedagógico das unidades escolares, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e com as políticas definidas no Plano Municipal de Educação, já denota 

outro olhar para a importância de um trabalho com a leitura que seja pensado, 

planejado, executado de maneira articulada, uma ação integrada, tendo sempre como 

alvo esse bem comum que se une: a promoção da leitura. Nesse ponto, concordamos 

com a ação de Afrodite, porque a promoção da leitura não deve ser vista como ação 

complementar e sim como essencial para a formação do sujeito. 

 Esse argumento se ancora na fala a seguir de Afrodite, quando ela anuncia 

mais uma ação de mudança na sua gestão: a inserção da assessora do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola ao grupo de formação dos mediadores de leitura, 

retirando a assessora do departamento de ações complementares e inserindo-a no 

Departamento de Ensino Fundamental, no setor responsável pelas ações de formação 

continuada:  

 

eu acredito que a assessora designada pela portaria tenha alguns 

conhecimentos sobre o PNBE, mas esses conhecimentos nem 

sempre foram compartilhados com o restante da equipe. Pra você 

ter ideia, a incongruência da coisa é tão grande que a pessoa que 

é designada pela portaria pra cuidar desse acervo, eu não digo 

nem cuidar do acervo, mas cuidar dessa ação não fazia parte do 

grupo de formação. Então, como é que uma pessoa é designada por 

uma portaria pra ficar responsável por um programa de leitura e ela 

própria não é formadora? Então quando houve a mudança de esse 

assessor sair do departamento de ações complementares e vir 

para o departamento de ensino, ela foi posta dentro do grupo de 

formação (AFRODITE, 2013). 

 

 

É necessário situar o leitor, antes de prosseguir com nossas análises, que os 

dois Departamentos citados são integrantes institucionais da Secretaria Municipal de 

Educação, embora em seu organograma não sejam ligados ao mesmo Gabinete 

Adjunto. Enquanto o Departamento de Ensino, por sua natureza pedagógica, é 
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subordinado à Secretária Adjunta de Gestão Pedagógica, o Departamento de Atenção 

ao Educando é subordinado ao Secretário Adjunto de Gestão Escolar, cuja atuação é 

mais dirigida a ações administrativas e complementares à ação pedagógica. Ambos os 

adjuntos são subordinados ao Gabinete da Secretária titular da pasta. A fim de 

esclarecer dúvidas, voltamos a sugerir (ver o ANEXO H), organograma da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal-RN. 

A política de democratização do livro não deve ser entendida como uma ação 

de complementação ao educando ficando igualada aos programas da merenda escolar, 

fardamento e transporte. A política de leitura emerge das inúmeras lutas travadas pela 

sociedade para que esses direitos à literatura, à leitura e ao livro fossem conquistados. 

Embora essa questão já tenha sido amplamente discutida pelos atores ligados à leitura, 

é importante reiterar que para grande parte da população brasileira a única 

possiblidade de acesso aos bens culturais de leitura se inicia dentro da escola. Assim 

nos mostram os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil: 

 

por isso, apesar de não ter enfoque específico, a escola é elemento 

constante, às vezes apenas subjacente, ao longo da pesquisa e 

confirma a responsabilidade que recai sobre a escola (embora não só 

sobre ela) na tarefa de melhorar os níveis de leitura no Brasil. Muitos 

entrevistados afirmam que não leem ou não vão a bibliotecas porque 

“não estão estudando”, o que mostra a ligação da leitura com a 

escola, ou com “os estudos”, na percepção das pessoas (RETRATOS 

DA LEITURA NO BRASIL, 2008, p. 54; 55). 

 

Ratificando os dados revelados na Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2008), 

Paiva (2012) nos diz que a política de distribuição de livros  

 

embora já tenha sido exaustivamente reiterada nos últimos anos, 

para nossas reflexões, faz-se necessário considerar a informação de 

que grande parte da população brasileira, tem no ambiente escolar, a 

única possibilidade de acesso a livros (didáticos e literários) e, 

também, de que a maioria perde frequentemente o contato com obras 

quando encerra o processo de escolarização (PAIVA, 2012, p. 18). 
 

Outrossim, parecem necessárias as ações de promoção da leitura que a liguem 

verdadeiramente à vida e tornem os materiais de leitura mais próximos dos alunos para 

que ela seja vivenciada como atividade cotidiana das crianças em nossas escolas. 

Também se faz necessário adensar a discussão a respeito da gestão do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola na cidade do Natal no tocante à visibilidade e à 
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eficiência a que ele se propõe porque, segundo o documento Por uma Política de 

Formação de Leitores (2009), o Ministério da Educação assinala a importância do 

estabelecimento de uma parceria entre os entes federados para a efetiva consecução de 

uma política de formação de leitores. Parceria que pressupõe 

 

(...) a autonomia de estados e municípios de integrar outras ações 

àquelas implementadas pelo Ministério da Educação, ampliando 

quantitativamente e qualitativamente o universo de atendimento e 

mantendo sua ação pedagógica, segundo concepções de formação de 

leitor, leitura e biblioteca (BERENBLUM, 2009, p. 30). 
 

No entanto, o constatado nesta pesquisa, é que não existe um diálogo entre a 

gestão pública do PNBE no município de Natal e o Ministério da Educação.    

Baseando-se em Castro (2007), podemos dizer que o modelo gerencial, por suas 

características de descentralização, flexibilidade e participação dos atores do processo, 

configura-se como um novo paradigma para a gestão pública e como forma de 

responder aos desafios de eficácia e eficiência dos sistemas educativos, visto que a 

eficiência consiste na presteza dos serviços públicos com a finalidade de obter 

resultados positivos no serviço público e a eficácia é o resultado das metas planejadas 

e as metas pretendidas. Entretanto, não é o que está acontecendo em se tratando do 

PNBE.  

No que concerne ao Programa Nacional Biblioteca da Escola, durante as visitas 

realizadas nos Centros Municipais de Educação Infantil, constatamos que muitos 

gestores escolares, assim como os gestores da própria Secretaria de Educação, 

desconhecem a essência do programa e não faz uso adequado do material que chega às 

escolas. Fica claro que o modelo de gestão não está favorecendo à eficácia e à 

eficiência do sistema, uma vez que na gestão pública a eficiência e eficácia são vetores 

de desenvolvimento e estão relacionadas com o impacto social que procura identificar 

os efeitos produzidos sobre uma população alvo de programas sociais desenvolvidos 

pelos governo e seus entes federativos.  

Esse novo modelo de responsabilidade não veio acompanhado de recursos 

suficientes e de apoio técnico, administrativo e pedagógico que permita uma 

sistemática implementação de uma política pública de leitura nacional em nível local. 

Dessa forma, há descontinuidade do trabalho com o PNBE e irregularidade de ações 

que fragilizam e impedem o acesso do encontro entre o leitor e o livro.  
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Apesar de um avanço significativo nas políticas que oportunizam a 

democratização do acesso aos bens culturais de leitura para as crianças das escolas 

brasileiras, ainda há muito a se fazer para que se possa construir uma sociedade mais 

justa e equitativa no que diz respeito ao direito à literatura através do PNBE que é um 

programa de formação de leitores e de leitores de literatura. 

Os recursos investidos no Programa Nacional Biblioteca da Escola não 

podem ser visibilizados em meras caixas guardadas em armários, não podem ser 

materializados em livros intocáveis por decisões de gestores, tampouco excluídos do 

processo de formação. Como nos diz Zilberman (2008), é preciso inventar as nossas 

possibilidades de vida, potencializar o meu-ser-mundo através da literatura. 

“Literatura: palavra em liberdade, de infinitos caminhos e direções, puxando o 

interlocutor para a prática da participação e do prazer” (ZILBERMAN, 2008, p. 25). 

Há muito ainda a se fazer para que o livro seja o “pão do corpo”, a leitura seja a rotina 

para todas as crianças, presença certa “em todas as casas, seja dos sábios, seja dos 

analfabetos” (LOBATO, 2010). 

 

5.3 O ACERVO DO PNBE: LIVRO PÃO DO ESPÍRITO  

 

Neste tópico, discutiremos a seleção, distribuição e recepção dos acervos de 

livros distribuídos pelo Ministério da Educação através do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola que chegam aos Centros Municipais de Educação Infantil de 

Natal – RN.  

O guia do usuário do PNBE (1999), denominado Histórias e histórias, registra 

orientações sobre a recepção e uso do acervo do programa nos dizendo que 

 

a presença, em sua escola, do acervo do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola é razão de festa: você, seus alunos e seus 

colegas receberam mais de cem livros, novos, bonitos e de alta 

qualidade, selecionados pela Fundação nacional do Livros Infantil e 

Juvenil.[...] Esses livros representam, para algumas escolas, o 

começo de uma biblioteca escolar. Para outras, o enriquecimento do 

acervo já existente. Em qualquer dos dois casos, você é figura-chave 

para que, saindo de suas caixas e estantes, esses livros cheguem às 

mãos e aos corações dos alunos. [...] Por isso a presença desses 

livros é uma oportunidade imperdível para que cada escola discuta e 

estabeleça a posição que a leitura ocupa em seu projeto pedagógico 

(GUIA DO USUÁRIO- PNBE, 1999, 17 -19). 
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A realidade, no entanto, é outra. Apesar das orientações contidas no Manual 

do Usuário, a recepção aos livros do PNBE feita pelos Centros Municipais de 

Educação Infantil está muito aquém do proposto, conforme revelam os dados desta 

pesquisa a serem analisados nesta sessão. 

A distribuição do acervo de livros feita para todas as escolas brasileiras por 

meio do PNBE não é assistemática. Os livros compartilhados nas escolas são 

submetidos a etapas distintas antes de chegar às mãos dos leitores. São elas: 

lançamento do edital, triagem, avaliação pedagógica, aquisição e distribuição das 

obras. 

O edital de seleção das obras do PNBE é de fonte legal, público e lançado 

anualmente para todos os níveis de ensino da educação básica, sendo alternados a cada 

dois anos na seguinte ordem: Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio. A fim de tornar o 

processo seletivo o mais democrático possível, também é estabelecido pelo Ministério 

da Educação o número limite de 15 obras por editora para concorrência pública de 

inserção da obra ao acervo do PNBE. As editoras são obrigadas a garantir a qualidade 

pedagógica e do material de impressão dos livros, o cumprimento de prazos, as 

exigências quanto à literalidade dos títulos, como também a contemplar a proporção de 

gêneros inscritos. Os livros apontados para seleção não podem ser portadores de 

preconceito, moralismos, estereótipos e conteúdos de cunho religioso. Devem ser 

adequados ao nível de ensino a que se propõe, ter gêneros variados e que as obras 

sejam literárias. 

Na etapa da triagem os livros são avaliados pelo Instituto Pesquisa Técnica de 

São Paulo que analisa a qualidade do livro quanto à confecção e aos aspectos técnicos 

em gerais, como impressão, ISBN, qualidade do papel, capa, resistência, se tem selo 

do Inmetro - para os que são confeccionados em papel cartonado, tecido, EVA, 

plástico e outros materiais - no caso dos exemplares destinados às crianças de 0 a 3 

anos, se os materiais utilizados são atóxicos, se há tamanhos variados, se tem a 

biografia do autor, entre outros. Nessa etapa, todos os livros inscritos por meio de 

edital serão analisados e apenas escolhidos os que obedecerem a todos os critérios de 

exigência do Ministério da Educação.  

Seguindo a rota em busca do endereçamento do leitor, as obras passam pela 

avaliação pedagógica. Nessa etapa são avaliados três aspectos: a qualidade do texto, a 

adequação temática e o projeto gráfico. Para a qualidade do texto o mais esperado é 
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que o livro possibilite fruição estética. Sobre esse conceito Zilberman (2008) afirma 

que 

 

Esta é a imagem da fruição de uma obra literária: na frente, como 

um carro-chefe, o desejo de reconstruir, de recriar, de um lado o 

imaginário, dando força e suporte ao trabalho de reconstrução; de 

outro, concomitantemente, a consciência intuindo, abrindo a escuta e 

analisando, em benefício da visão crítica da vida, o real inusitado 

enformado pelo escritor (ZILBERMAN, 2008, p. 25). 
 

Na avaliação pedagógica do livro outro ponto esperado para a qualidade do 

texto é a ampliação de vocabulário dos leitores, nesse caso, as crianças da Educação 

Infantil porque  

 

a linguagem literária organiza os fatos em formas diferentes da 

linguagem oral do cotidiano [...]. Visto que não dominam ainda os 

esquemas e convenções da escrita, elas precisam ter apoio para 

aprenderem as novidades da linguagem literária- o ritmo das frases, 

o jogo de sonoridade, a arrumação das palavras são para elas pontos 

de referência no acesso à escrita (AMARILHA, 2012, p. 49). 

 

O terceiro ponto de qualidade na avaliação pedagógica seria a multiplicidade 

de gêneros textuais. De acordo com o Edital do PNBE para a Educação Infantil, os 

livros submetidos à análise devem ter os seguintes gêneros: em verso - quadra, 

parlenda, cantiga, trava-língua, poema; em prosa - clássicos da literatura infantil, 

pequenas histórias e textos de tradição popular; narrativas que articulem imagens com 

palavras e narrativas de imagem com ilustrações em técnicas variadas, como desenho, 

pintura e aquarela. 

 A importância dos gêneros variados exigido pelo edital do programa procede 

em virtude de possibilitar às crianças pequenas a convivência com os gêneros 

primários e secundários proporcionando aos estudantes oportunidade de experimentar 

estratégias diversificadas de leitura. Os gêneros primários circulam livremente na vida 

cotidiana, organizam a interação imediata dos falantes, e os secundários incorporam e 

reelaboram os primários como no caso da linguagem literária. Segundo Bakthin não há 

discurso sem gênero e 

 

esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que 

nos é dada a língua materna, a qual dominarmos livremente até 

começarmos o estudo teórico da gramática. A língua materna - sua 

composição vocabular e sua estrutura gramatical - não chega ao 
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nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas de 

enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que 

nos rodeiam (BAKTHIN, 2012, p. 282-283). 
 

O sujeito falante de uma determinada língua possui internalizada em sua 

mente uma gramática própria da linguagem oral que se incorpora a partir de situações 

comunicativas vividas no meio social, assim quanto mais acesso aos textos literários, 

mais enriquecimento vocabular e competência leitora esse sujeito será capaz de 

desenvolver. 

No tocante à adequação temática o edital recomenda a diversidade de 

contextos sociais, históricos e culturais. Os livros do PNBE contemplam a diversidade 

de ambientes sociais presentes nos livros de literatura considerando como o público 

leitor poderá ver nos livros de literatura a sua realidade retratada, permitindo o 

conhecimento desta variedade cultural e social da sociedade brasileira. Está explícito 

nos critérios de seleção do edital que 

 

Assim, quando se considera o papel da leitura e o público a que se 

destina, compreende-se que os acervos de obras de literatura, além 

da qualidade e valor artístico, deverão contar com títulos, temas, 

projetos editoriais e gráficos esteticamente diversos, capazes de 

aproximar os leitores das diferentes realidades e de ampliar suas 

experiências de leitura (EDITAL PÚBLICO DE CONVOCAÇÃO – 

PNBE, 2014, p. 20). 

 

 

Por último, para análise da avaliação pedagógica é pertinente observar o 

projeto gráfico dos livros que atende tanto às características físicas de uma impressão 

de qualidade quanto à presença de ilustrações que favoreçam o uso escolar das obras, 

pois 

 

o projeto gráfico será avaliado quanto à adequação e expressividade 

nos seguintes aspectos: apresentação de capa criativa e atraente, 

apropriada ao projeto estético-literário da obra; uso de tipos gráficos, 

espaçamento e distribuição espacial adequados aos diferentes 

públicos de leitores; distribuição equilibrada de texto e imagens; 

interação das ilustrações com o texto, artisticamente elaboradas; uso 

de papel adequado à leitura e ao manuseio pelos diversos públicos e 

pertinência das informações complementares (EDITAL PÚBLICO 

DE CONVOCAÇÃO – PNBE, 2014, p. 21). 
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Concluído o processo de seleção e escolha das obras pelos avaliadores, uma 

lista com os títulos é enviada ao MEC para que sejam iniciadas as etapas de aquisição 

e de distribuição das obras. A negociação entre o governo federal e as editoras é de 

responsabilidade do FNDE, como também a assinatura dos contratos, estabelecendo o 

quantitativo de livros que deve ser produzido. Todo esse processo é fiscalizado pelos 

assessores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar e passa por um rigoroso 

critério de qualidade de acordo com as normas da ABNT. 

A distribuição do acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola é feita 

por meio de contrato firmado entre o governo e a empresa dos Correios com o número 

de livros por escola baseado no número de alunos inscritos no censo escolar. Os 

acervos chegam diretamente a todas as escolas da zona urbana; para as escolas da zona 

rural, os livros são entregues nas sedes das Secretarias de Educação ou Prefeituras, 

responsáveis pela distribuição. 

Para melhor compreensão do leitor, apresentamos um esquema que organiza 

as etapas de seleção dos livros escolhidos para compor os acervos do PNBE desde o 

lançamento do edital público até a sua chegada às escolas públicas brasileiras. 

 

 Ilustração 6 – Etapas de seleção dos acervos do PNBE 

 
 Fonte: SILVA, 2014 (elaborado pela autora para fins da pesquisa). 

 

 

Diante do exposto, percebe-se que muitos cuidados são tomados para que os 

livros selecionados cheguem com qualidade literária aos seus leitores. Existem 

critérios pré-fixados para que um livro consiga passar pelo controle de qualidade e seja 

inserido na lista que compõe os acervos de cada nível de ensino.  
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Sisto (2005), discorrendo sobre a qualidade do texto literário sob a ótica do 

próprio escritor, diz que um livro de qualidade é o que consegue encantar o leitor e 

sobre encantamento ele reafirma que “geralmente um livro que me encanta, acaba 

entrando para minha lista de bons livros, que quer dizer, livros que considero de 

qualidade” (SISTO, 2005 p. 119). Quando o autor fala de encantamento, ele não 

desmerece os critérios de avaliação que a crítica literária afere aos livros de boa 

qualidade. Aliás, há um contraponto nisso, pois se um livro é de literatura já deveria 

ser bom. Para ele, os critérios que fazem um livro de literatura de qualidade são o 

próprio texto literário, o autor, o mundo, o leitor, o estilo, a ordem histórica e o valor.  

O que faz ou não um livro de literatura ter qualidade passa pelo processo de 

valoração, isto é, atribuição de valores sobre a ótica de alguns para fins de 

classificação. Apesar de todo o esforço desprendido pelo MEC para seleção e 

classificação dos livros, de nada adianta se as pesquisas apontam uma série de 

dificuldades para a efetivação de ações que promovam a leitura dentro das instituições 

de ensino públicas, tais como desencontros entre o livro e o leitor, a invisibilidade do 

programa pelos gestores, a falta de formação para o professor mediador de leitura, bem 

como a inexistência de bibliotecas escolares. O Gráfico a seguir mostra o percentual 

do acervo recebido por Centro de Educação Infantil. 

 

 Gráfico 2 – Quantidade de acervos distribuídos por CMEI 

7%

34%

59%

CMEIS CONTEMPLADOS POR EDIÇÃO DO PNBE

1 ACERVO 2 ACERVOS 3 ACERVOS

  Fonte: SILVA, 2013 (Elaborado pela autora com base nos dados do SIMAD –MEC/2013). 
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De acordo com os dados quantitativos coletados nesta pesquisa e tabulados no 

Gráfico 2, considerando a totalidade dos 69 Centros de Educação Infantil existentes 

até dezembro de 2012 em Natal, 10 deles não estão incluídos na contagem desse 

gráfico porque forma construídos, inaugurados ou recebidos pela SEMTAS, em 2012, 

assim, sem participar do Censo Escolar do ano anterior, não poderiam ser incluídos no 

programa e nem participar da contagem desta pesquisa. Desse modo o Gráfico 2 

contabiliza 59 Centros infantis, dos quais 59% das unidade de ensino foram 

contempladas nas três edições do programa, isto é, 35 Centros de Educação Infantil 

receberam os três acervos de livros distribuídos nas edições 2008-2009 e 2012 do 

PNBE. Esse número assinala a responsabilidade que tem os gestores em fazer circular 

e democratizar a leitura entre as crianças e professores no âmbito das suas instituições. 

Apesar dos dados apontarem que mais da metade das instituições de 

Educação Infantil recebeu os três acervos de livros, muitos professores ainda não têm 

acesso às caixas dos livros que chegam às escolas, quer por falta de informação e 

formação continuada, quer por ingerência dos gestores que recebem o acervo e, apesar 

das orientações para uso e circulação, conserva-o guardado em armários, 

almoxarifados ou em seu próprio poder, negando a necessidade e o direito à literatura 

de professores e crianças. 

 

Aquiles: Eu não sabia nem que a escola recebia esses livros do 

PNBE. Eu ouvia falar que existiam esses livros e que chegavam na 

escola numas caixas, através do Governo Federal, mas na minha 

escola não chegava, porque não fazia parte do programa. Eu não 

deixo de ler para as crianças, mas os livros que uso são do meu 

acervo pessoal.  

Dionísio: Eu sei que a escola recebe os livros de literatura, mas aqui 

na escola não tem espaço para leitura, as salas são muito apertadas, 

então os livros ficam todos guardados no almoxarifado e a chave 

com a coordenadora. Se ela vem, a gente pega os livros, no dia que 

ela não vem.... aí não se lê. As crianças não entendem isso assim, e 

francamente, nem eu. Hoje é um desses dias. 

 

Hermes: Bom, que a escola recebe os livros, recebe. São muitos e 

de boa qualidade. Chegam numa caixa grande, lacrada, mas quando 

são apresentados para o nosso uso, os livros são bem poucos. Já 

disseram... (   ) bom eu vou dizer, ninguém vai mesmo saber, né? 

Agora eu não tenho como provar, mas os livros maiores e mais 

bonitos não ficam aqui na escola não. 

 

Pesquisadora: E para onde vão? 

 

Hermes: Ahhhhhhhhh! Isso aí é um mistério da meia noite (com 

tom forte de ironia). Não sei dizer, não. 
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A rota percorrida entre a seleção dos livros e o leitor nem sempre é finalizada 

neste. As vozes dos professores desvelam verdades e omissões do que acontece na 

outra ponta do eixo da política pública de fomento à leitura. Os livros, que deveriam 

circular entre todos os leitores da comunidade escolar, perdem-se pelos caminhos do 

desconhecimento, sem que os professores possam dar um novo significado às práticas 

de leitura literária com seus alunos em sala de aula. 

 

Muitos caminhos foram percorridos nas quatro zonas da cidade. 

Dificuldades de acesso e comunicação foram infindos, nem daria 

conta de anotar nesse diário de campo. É desconcertante ouvir 

relatos de professores que sabem da existência dos livros, 

compreendem qual a importância da leitura de literatura para 

crianças da Educação Infantil, mas não têm acesso ao material que 

por direito é deles e por dever deve ser utilizado para formação do 

leitor. O relato da professora que dizia que os livros eram trancados 

à chave se confirmou quando pedi para ver os livros do PNBE e a 

coordenadora explicou que não podia, porque, na troca de bolsas, 

tinha esquecido a chave que pensava ter trazido no carro. Confesso 

que tenho vontade de me desnudar das vestes de pesquisadora e me 

vestir de militante da leitura. Não tenho vontade de dialogar, meu 

desejo é denunciar, exigir que se cumpra o que preconiza a lei do 

livro e da leitura. Sou contida pela ética da pesquisa, mas volto do 

campo indignada (NOTAS DE CAMPO, 11/09/2014). 

 

                                       Imagem 4 – Livros de Literatura trancados à chave 

 
                                             Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014) 
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A imagem desse armário ilustra o que diz Silva (2003) quando se refere às 

bibliotecas das escolas públicas do Brasil, “às vezes a “biblioteca” é um armário 

trancado, situado numa sala de aula, ao qual os alunos só têm acesso se algum 

professor se dispõe a abri-lo... quando a chave é localizada” (SILVA, 2003, p. 15). 

 

No contexto do mundo capitalista, são comuns situações como essa 

em que as pessoas tomam para si os bens materiais como forma de 

acumulo de  capital, como se os livros fossem seus e não do sistema 

público de ensino e  nisso não nenhum constrangimento. A atora 

entrevistada que confessa ter esquecido a chave do armário fala 

sorrindo e com naturalidade de sua falha (NOTAS DE CAMPO DA 

PESQUISADORA, 2014). 

 

Durante a pesquisa, assim como os professores, os gestores também 

desconhecem a política pública de leitura. Através da técnica utilizada de entrevista 

semiestruturada, verificou-se que apenas 29% dos gestores consultados afirmam 

conhecer o PNBE, o que pode ser comprovado através do Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Respostas sobre a forma de aquisição dos livros no CMEI 

 
Fonte: Pesquisa realizada nos Centros de Educação Infantil em Natal/RN. 

 

Durante a entrevista os gestores confirmam a existência de livros de literatura 

para a infância na escola, mas não sabem de onde eles vêm ou por que chegam, dizem 

que os livros são comprados, doados, emprestados ou até cedidos por instituições da 

iniciativa privada. Em algumas escolas, o recebimento das caixas com o acervo do 

PNBE causa estranhamento e são guardadas porque os gestores não sabem para que 
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servem e temem o extravio dos livros, bem como o ressarcimento do bem público com 

o dinheiro do seu próprio salário, caso depois se descubra que o recebimento das 

caixas foi indevido. 

 

Imagem 5 – Acervo do PNBE para a Educação Infantil 

 
 Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014) 

 

 

Nesse contexto, entende-se que é necessário promover encontros e formações 

com os gestores a fim de fortalecer suas atuações e criar possibilidades para que 

possam gerir os programas e políticas que chegam às suas escolas, modernizar os 

modelos de gestão educacional e o uso de estratégias gerenciais para se atingir uma 

educação de qualidade. Segundo Lopes e Castro (2012), diferentes modelos de gestão 

convivem nas escolas, mas é no gerencialismo em que se apoiam os programas oficiais 

em implantação em todo o sistema nacional. 

 

O gerencialismo – teoria administrativa decorrente da articulação 

entre participação e controle - passou a ser incorporado pelas 

empresas como modelo ideal de organização e gestão do trabalho e, 

posteriormente, foi utilizado pelas políticas públicas como o 

caminho para modernização da administração pública, e, portanto, 

para a adequação às exigências contemporâneas (LOPES; CASTRO, 

2012, p. 34).  

 

Sabemos que a política de descentralização teve sua origem a partir das 

demandas populares quando reivindicava menos burocratização do Estado e mais 

democracia. O Programa Nacional Biblioteca da Escola é uma dessas políticas criada 

com o objetivo de democratizar o livro e a leitura para os estudantes brasileiros 

atendidos pelas escolas públicas. No entanto, esta pesquisa mostra por meio das vozes 

dos gestores que a descentralização no gerenciamento do programa o torna invisível, 



179 
 

subutilizado e ofuscado por projetos de gerência centralizados da iniciativa privada 

dentro da rede de ensino de Natal. 

Ressaltamos que não basta distribuir livros, investir em bibliotecas, 

descentralizar o poder. É preciso investir na qualificação profissional e técnica dos 

gestores, coordenadores, elementos de liderança da escola, para que saibam tomar 

decisões, trabalhar em equipe e planejar estrategicamente ações capazes de promover 

mudanças no cenário da leitura na escola. 

É indiscutível que a política de distribuição de livros do PNBE é eficiente e 

que atende a 100% das escolas, de acordo com a prestação de contas disponível no site 

do MEC para consultas públicas. Constatou-se também esse fato em visitas às escolas 

de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal. Contudo, apesar da nossa 

amostragem ser com as escolas que receberam todas as edições do programa, ainda se 

vê relatos de gestores afirmando a inexistência desse acervo e o não uso dos livros.  

Em uma determinada instituição, ao ser perguntada sobre o recebimento do 

acervo do PNBE, a gestora responde: 

 

Pandora: Não recebo o programa dessa sigla, não. Como é mesmo? 

 

Pesquisadora: O Programa Nacional Biblioteca da Escola 

 

Pandora: Não. Chega não. O que chega é outro que é com parceria 

junto com a Secretaria. A Secretaria recebe e distribui, mas esse aí 

que você falou a gente não recebe não. A gente nunca recebeu 

nenhuma caixa com esses livros não. O que existe aqui são outros 

livros de leitura e de literatura distribuídos pelo MEC, vou pegar a 

caixa para lhe dizer qual é o programa, espera aí ! (Pandora se dirige 

ao almoxarifado e traz a caixa de livros do PNAE - Programa 

Nacional de Assistência ao Ensino). O que vem é pelo PNAE viu, 

que é o Programa Nacional de Assistência ao Ensino. Aí eles 

mandaram livros assim pra gente, cartonado, eles mandaram os 

livros cartonados assim pra gente, aí a gente tá fazendo ainda pra eu 

botar ali. 

 

Pesquisadora: Essa caixa vem pelos Correios? Diretamente do 

MEC? 

 

Pandora: Não, esses vêm pelo carro da Secretaria. É só desses que 

vieram. Aí a gente está guardando e arrumando para botar ali 

(apontando para uma estante na sala da coordenação) para garantir 

que eles não sumam (PANDORA, 2014) 
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      Imagem 6 – Livros distribuídos pela SME 

 
   Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014). 

 

 

Os livros apresentados por Pandora, que exerce a função de coordenadora 

pedagógica, como sendo distribuídos pelo Ministério da Educação, são comprados 

pela Secretaria de Educação com recursos próprios através de licitações públicas como 

ação propositiva de complementos aos acervos das bibliotecas escolares da Rede 

Municipal de Ensino. A sigla PNAE, Programa Nacional de Assistência ao Ensino, 

confundida pelos gestores como um programa do Governo, é utilizada por uma 

empresa, embora seja idêntica à sigla utilizada pelo FNDE para o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar, Pnae, com a qual os gestores lidam mensalmente na prestação 

de contas da merenda escolar. Entretanto, o PNAE, estampada nas caixas de livros  

não tem relação com nenhuma política de promoção à leitura instituída pelo Governo 

Federal. PNAE é um nome comercial com apelo pedagógico criado por uma empresa 

privada de Passo Fundo-RS com sede em Petrópolis-RJ que trabalha como 

distribuidora vendendo livros para instituições públicas.   

Os livros são selecionados, organizados e embalados pela empresa para serem 

submetidos às licitações públicas e comprados pelos municípios, conforme os dados 

coletados no Diário Oficial do Município de Natal (ver ANEXO G) e apresentados no 

quadro demonstrativo abaixo.  
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Quadro 25 - Valores investidos em acervo de literatura pela SME 

Ano Data Empresa Descrição da compra Valor (em 

Real) 

 

2012 - - Não há registros de compra de 

livros de literatura para infância no 

Diário Oficial do Município de 

Natal 

- 

2013 24/13 Vizu Distribuidora de Livros 

Ltda 

Kit de biblioteca para Educação 

Infantil, contendo 342 volumes.  

309.312,00 

2014 19/03 E. N. Marinho Distribuidora 

de Livros Ltda 

Aquisição de livros de literatura 

infantil para atender às 

necessidades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – 

CMEIS 

167.530,00 

2014 04/09  

Candeias Distribuidora de 

Material de Escritório e 

Informática Ltda 

Aquisição de livros de literatura 

infantil para atender às 

necessidades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – 

CMEIS 

133.318,90 

2014 04/09 Ponto a Ponto Magazine Aquisição de livros de literatura 

infantil para atender às 

necessidades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – 

CMEIS 

 

78.600,50 

2014 12/09 Pia Sociedade de São Paulo 

– PAULUS 

Aquisição de livros de literatura 

infantil para atender às 

necessidades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – 

CMEIS 

32.571,00 

2014 02/10 Leonardo Costa dos Santos 

– ME 

Aquisição de livros de literatura 

infantil para atender às 

necessidades dos Centros 

Municipais de Educação Infantil – 

CMEIS 

89.593,00 

 

Valor total do investimento em livros de literatura para a infância 

 

810.925,40 

Fonte: SILVA, 2105 (elaborado pela autora para fins da pesquisa, a partir do site do Diário Oficial do 

Município de Natal). http://portal.natal.rn.gov.br/ 

 

Essas informações foram ratificadas pela assessora Jocasta que trabalha no 

Departamento de Educação Infantil do órgão central da educação de Natal, quando em 

sua entrevista afirma que  

 

[...] a aquisição de livros é feita pelos recursos próprios dessa 

Secretaria. Nós fizemos agora nesse ano dois pregões para 

aquisição de livros, que essa é a forma de aquisição de materiais para 

aqui... É lançado o pregão público e fizemos esse ano uma seleção 

com mais de 200 títulos por instituição... nós fizemos a seleção dos 

livros com os quais nós queríamos que estivessem na escola. 

Fomos criteriosas porque queríamos uma qualidade textual, 

tivesse autores, né?, e realmente que tivesse uma qualidade no 

trabalho. Então, selecionamos o material, entramos em contato com 

http://portal.natal.rn.gov.br/
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as editoras, elas trouxeram seus catálogos e fizemos uma seleção, 

tá?  E foi encaminhado para o pregão, esse pregão aconteceu em 

fevereiro. Certo? Só que quando você faz o sistema de pregão, tá lá a 

listagem dos livros a serem adquiridos e aí tem que as empresas  que 

vendem os materiais estarem presentes, mas no dia do pregão 

somente duas instituições estavam presentes e que realmente nós 

conseguimos que o acervo fosse adquirido e então nós solicitamos 

novamente a republicação desse pregão e aconteceu na semana 

passada onde as editoras estiveram realmente presentes. Agora 

estamos esperando que se conclua o processo para que o material 

chegue de fato às escolas, mas nós tivemos o critério e assim vai ser 

um quantitativo de livro de aproximadamente 100 livros de literatura 

infantil para cada uma das instituições (JOCASTA, 2014).  

 

A voz da assessora entrevistada põe em nossas reflexão algumas dificuldades 

e contradições com relação ao acervo de literatura que compõe os espaços de leitura 

das escolas de Educação infantil de Natal. O primeiro deles é a seleção dos livros 

feitos pelos próprios técnicos da Secretaria de Educação. Como já expomos 

anteriormente, os livros do PNBE passam por criteriosas etapas de seleção e 

acompanhamento de confecção, através de equipe especializada e empresas 

contratadas para esse fim; os livros adquiridos com recursos próprios são avaliados 

apenas pelos assessores, que dentre tantas atribuições assumem mais uma tarefa sem 

que haja condições, pois em outro ponto da mesma entrevista, Jocasta afirma que não 

conhece o PNBE nem desenvolve nenhuma ação voltada para a orientação e o uso dos 

materiais distribuídos aos CMEIs por falta de direcionamento do Ministério da 

Educação, de conhecimento sobre a essência do programa. 

Também vale registrar outro ponto a ser questionado: a seleção de livros feita 

por meio de catálogos. De acordo com a pesquisa de Paiva e Teixeira (2012), que 

investigou os catálogos de editoras dedicadas ao público infanto-juvenil, a circulação 

dos catálogos nos espaços escolares cresceu com o fortalecimento da relação mercado 

e Estado; e que a indicação das premiações recebidas pelas obras é uma das maiores 

armas da indústria editorial para atrair o seu “cliente”. Sendo assim, entendemos que 

apenas a imagem apresentada pela editora que vende suas próprias publicações não é 

suficiente para oferecer condições de análise e a avaliação criteriosa do livro, uma vez 

que não se pode comprovar a qualidade física, gráfica, estética e literária do texto. E 

nisso há uma preocupação pedagógica com implicações no processo de formação do 

leitor, porque a qualidade do que se lê interfere na prática da leitura e no gosto de ler.  

Diante dessa realidade, a inserção de poucas editoras nos pregões também 

constitui um ponto divergente entre a apresentação e a seleção de bons livros a serem 
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adquiridos, uma vez que para alcançar o critério de qualidade é importante adotar o 

critério de diversidade quanto à produção literária, aos juízos de valores e quanto à 

produção pelas editoras. No nosso país, o mercado editorial faz parte do grupo dos dez 

maiores do mundo, publicando anualmente 300 milhões de exemplares, segundo os 

dados da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2008). Portanto, não seria concebível 

o monopólio de duas editoras para aquisição de 100 exemplares de títulos por escola 

de Educação Infantil, quando para a seleção do acervo do PNBE cada editora 

apresenta no máximo 15 livros para que seja submetido à avaliação. 

Em entrevistas com outros gestores de departamento da própria secretaria, 

constatamos também que ao contrário do PNBE, os livros adquiridos na empresa 

privada, chegaram às escolas via Secretaria Municipal de Educação e sobre isso nos 

fala Afrodite: 

Os livros são comprados pela prefeitura, distribuídos pelo 

Almoxarifado Central. A Secretaria faz as relações das escolas que 

vão receber, os gestores são previamente avisados em uma reunião e 

o caminhão vai distribuir nas escolas (AFRODITE, 2014). 

 

Como os gestores escolares são avisados previamente do envio do acervo, em 

algumas escolas os livros ganham destaque nas estantes e nos cantinhos de leitura e 

recebem valoração, o que não acontece com o acervo do PNBE que passa 

despercebido no âmbito das instituições de ensino. 

 

Artemis: Ah, são perfeitos! São livros que são bem atrativos, tem 

muito colorido, aí é o formato de bichinhos, o formato de carrinhos, 

isso chama a atenção das crianças, né? Porque elas até brincam 

com o livro (ARTEMIS, 2014). 

 

                 Imagem 7 – Acervo do PNAE  

 
                    Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014) 
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E continua. 

 
Artemis: Existia sim aqui na escola outro material de leitura do 

PN..., como é? 

 

Pesquisadora: PNBE.  

 

Artemis: Mas assim, como o material que a gente tinha era muito... 

eram livros não tão atrativos, porque eram aqueles livros de 

papel, né? E com esse acervo, pelo formato, pelo tipo de material 

diferente, tem material que a criança manuseia e faz barulho, né?  

Têm alguns formatos de bichinhos, outros formatos de brinquedos, 

são muito mais atrativos para as crianças, então a gente guardou os 

outros, colocou uns para recorte e agora a gente vai usar só esses 

novos que chegaram da Secretaria (ARTEMIS, 2014). 

 

                  Imagem 8 – Exposição dos livros do PNAE  

 
                      Fonte: Dados de campo da pesquisadora (2014). 

 

 

Comparar os títulos dos livros provenientes de outros programas, ou 

adquiridos com recursos próprios, com aqueles remetidos pelo PNBE propicia fazer 

um paralelo entre materiais, cujo tratamento editorial certamente difere em função do 

próprio atendimento aos requisitos do programa.  A fala de Artemis revela nitidamente 

que falta formação teórica sobre o que é qualidade de um texto literário, sobre a 

importância da literatura para crianças não alfabetizadas, a falta de zelo e cuidado com 

o patrimônio público quando põe um livro para recorte sem pensar no 

comprometimento e no valor negativo de sua ação. 

Sabendo-se que o pesquisador não dá conta de toda observação feita no 

momento da entrevista, recorremos ao diário de campo para rememorar as anotações 

feitas sobre os recortes dos livros. 
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É imensamente desconfortável ver o que está errado numa escola e 

não poder intervir. Na condição de pesquisadora, a função era 

analisar sob a ótica da observação; contudo, é de deixar qualquer 

pessoa  indignada se deparar com uma caixa de livros de literatura 

num cantinho da escola sendo usados como recorte porque chegaram 

livros novos e porque “aqueles de papel já estavam bem usados”. 

Como se tem coragem de recortar a ilustração do livro de literatura? 

Por que não recuperar os livros? E os livros não são para ser usados? 

Que exemplo se dá a uma criança quando nós, adultos e professores, 

cortamos com tesouras um livro? Lembrando o verso do poema de 

Elias José, “as palavras não se gastam / quanto mais se brinca com 

elas mais novas ficam” [...]. Os livros que trazem aspectos de 

desgastes pelo uso das pequenas mãos que comprometem o todo ou 

parte dos aspectos linguísticos poderiam ter outras finalidades, como 

ser dados aos leitores em fase inicial para ensinamento do manuseio 

das páginas, desenvolvimento do processo de leitura oral, estímulo à 

criatividade, imaginação... ou para simples apreciação das imagens 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2014, 14/09/2014). 

 

A entrevistada não leva em consideração a palavra como elemento de 

comunicação e construção de significado. A valoração do texto está no plano da 

aparência, do colorido e não na qualidade estética do texto que é o que faz a criança, 

que ainda que não lê convencionalmente, encantar-se, viver outras vidas, reinventar. 

Bettelheim (2007), sobre os livros de literatura para infância, afirma que a “maioria 

esmagadora da chamada „literatura infantil‟ procura divertir ou informar, ou as duas 

coisas. Mas grande parte desses livros são tão superficiais em substância que quase 

nada de significativo se pode obter deles” (BETTELHEIM, 2007, p. 11).  

Há um equívoco em pensar que a representação do livro como brinquedo é 

necessariamente ter o livro como objeto que dá suporte à brincadeira. É o jogo lúdico 

da palavra que transporta a criança ao mundo simbólico fazendo com que ela aprenda  

além do que está no plano do oral e transcenda no entendimento para o mundo da 

escrita que é o meio, por excelência, de acumulação e transmissão de cultura. 

A ausência de formação do professor na área da literatura põe em questão o 

trabalho desenvolvido com as crianças da Educação Infantil. Na Rede Municipal de 

Ensino de Natal, os gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil são, em sua 

maioria, professores indicados pelo órgão central para a função, ou quando muito 

escolhidos por um processo seletivo simplificado feito pelo próprio Departamento de 

Educação Infantil.  

Tal fato implica em observância e pouco questionamento ao que é proposto 

pela Secretaria de Educação e ao receber os livros, neste caso específico do nosso 
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estudo, os gestores põem em ação o que lhes é proposto sem discussões aprofundadas, 

sem, igualmente, manifestarem curiosidade sobre a origem dos livros e seu uso. Tal 

fato não acontece com o PNBE porque os livros não são recebidos com informações 

prévias. Os gestores não são informados pelo MEC sobre a chegada do acervo, a 

Secretaria por sua vez não possui um controle, fiscalização, tampouco 

acompanhamento do acervo que chega às escolas. Assim os gestores não percebem a 

importância do programa, pois não recebem ordens ou orientações a respeito de como 

utilizar os livros. 

É essencial que o processo educativo gerido nos Centros de Educação Infantil 

seja administrado por pessoas que tenham uma visão ampla e criativa. Os livros 

comprados pela Secretaria de Educação de Natal adquirem visibilidade porque com 

eles é feito um trabalho de divulgação, um marketing.  

O conceito de marketing tem variado, evoluído e recebido enfoque pelos 

autores modernos como “formulação de estratégias de planejamento” (MARTÍNEZ E 

CALVI, 2004, p. 48). Segundo os autores, o marketing hoje é um processo gerencial 

com atividades de análise, desenvolvimento e avaliação, que trabalha através de 

programas preparados para satisfazer determinadas necessidades de uma ideia, de uma 

empresa ou de um produto.  

Sendo a escola uma empresa sem fins lucrativos, mas com fins sociais, a 

utilização das estratégias de marketing pode ser para elas uma fonte alternativa de 

recurso para projetos de dinamização de leitura bem formulados, como também uma 

forma de divulgação e propaganda da gestão municipal como autopromoção de 

valorização da leitura pelo sistema público, transformando o que é dever em 

diferencial na gestão. Faremos a seguir um destaque para a fala de uma professora que 

nos chamou bastante atenção, quando opina sobre o recebimento dos livros que 

chegaram na escola via Secretaria de Educação denominados de PNAE: 

 

Perseu: São os livros que a Secretaria de Educação manda para 

as escolas para que a gente cumpra a rotina da Educação Infantil no 

CMEI, porque todos devem ter a hora da história e aqui na escola... 

é... porque a prefeita passada não mandava nenhum livro... foi 

muito difícil de trabalhar com leitura, por isso é que agora chega            

(PERSEU, 2014) 

 

O professor Perseu se remete à rotina de leitura na Educação Infantil, um dos 

elementos essenciais na construção da identidade da criança. Entretanto, o que nos 
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chama atenção é a voz que diz que a “prefeita passada não mandava nenhum livro”. 

Na verdade o poder executivo da gestão municipal anterior a esta pesquisa foi 

destituída do poder por improbidade administrativa causada por visível ingerência de 

seu mandato. Assim, qualquer ação diferente na atual administração gera a ideia de 

melhoria e benevolência do poder municipal, quando sabemos que é direito 

constitucional investir, planejar estrategicamente serviços e programas, criar condições 

para tomada de decisões, a fim de garantir níveis duradouros de implementação de 

políticas de leitura para as crianças atendidas em creches e pré-escolas na Educação 

Infantil de Natal. 

Em outro Centro de Educação Infantil são feitos momentos festivos de 

socialização dos livros. Assim nos relata Medusa: 

 

A gente bota os livros nos tapetes ou no TNT e chama todo mundo 

para ver. A gente já até organizou o tapete literário que a gente 

pegou uma lona grande e colocamos lá embaixo na areia e fizemos 

assim um cercadinho em volta e pegamos os livros e espalhamos 

todos lá na lona e eles tiveram esse contato, essa tarde foi 

maravilhosa (MEDUSA, 2014). 

 

O planejamento estratégico nos permite modificar as situações pouco 

eficientes à aprendizagem, avaliando-as continuamente para se perceber se a execução 

alcança os objetivos propostos e nos permite também decidir de que maneira as 

medidas em níveis governamental, administrativo e comunitário podem ser adotadas.  

A atitude descrita pela gestora deveria ser manifestada com a chegada dos livros do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola como estratégia favorável de divulgação do 

acervo entre os professores e o seu uso de forma efetiva com as crianças e, por 

conseguinte, a implementação da política pública de fomento à leitura, foco do 

programa. 

Neto (2009), referindo-se a um discurso de Bartolomeu Campos de Queirós 

durante o seminário do PNLL (2008) quando dizia: “perdeu-se a simplicidade do que 

pode ser feito”, afirma que não é vergonha ou subordinação intelectual repetir práticas 

simples e óbvias de promoção da leitura. O relato de Medusa, exemplifica que em uma 

simples atitude é possível promover o encontro do leitor com a literatura nas rodas da 

Educação Infantil.  

A pesquisa Retratos da Leitura do Brasil 3 aponta uma diminuição no índice 

do  gosto de ler dos brasileiros. 
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       Gráfico 4 – Gosto pela leitura no Brasil 

 
        Fonte: Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2012 

O gráfico aponta uma queda de 5% no comportamento leitor para o quesito 

gosto pela leitura, quando somamos os índices gosta muito e gosta um pouco, tendo 

como base a população brasileira com mais de 5 anos e as pesquisas realizadas em 

2007 e 2011. Esses dados nos dão uma percepção adversa, já que o intervalo de tempo 

entre as pesquisas corresponde ao período em que a Educação Infantil e o Ensino 

Médio passaram a ser atendidos pelo PNBE.   

Por outro lado, se as escolas estão recebendo maior investimento em acervo 

para suas bibliotecas, o que era esperado seria o aumento de empréstimos de livros 

para a população. Todavia, apesar do aumento significativo na aquisição e distribuição 

de livros pelo programa às bibliotecas escolares, os índices de principais formas de 

acesso aos livros, quesito “emprestado por biblioteca e escolas”, apresentaram queda 

em relação aos dois anos, como se pode observar no gráfico a seguir 

 

       Gráfico 5 – Principais formas de acesso aos livros 

 
        Fonte: Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2012. 
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Amorim (2012) nos provoca a refletir quanto aos indicadores que apontam 

uma média de 4 livros lidos pelos brasileiros em 2011, ressaltando que, na última 

década, o número de livros lidos dobrou de 2 para 4. O indicador para o ano de 2011 

apresenta um decréscimo ainda que mínimo em relação ao ano de 2007, o que nos leva 

a crer que o Brasil ainda está aquém de ser um país de leitores e que ainda há muito 

caminho para se percorrer até chegar lá.  

 

     Gráfico 6 – Número de livros lidos pelos brasileiros 

 
      Fonte: Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2012 

 

Para o autor, o Brasil está no caminho certo quanto às políticas do livro e de 

leitura, mas precisa assegurar, como todos os países desenvolvidos, “a questão do 

acesso à educação, à cultura e, notadamente, aos livros e à leitura, de forma pública e 

gratuita” (AMORIM, 2012, p. 157).  

Ratificando as observações anteriormente expostas, o Programa Nacional 

Biblioteca da escola passa despercebido em várias instâncias do poder público e seus 

entes federativos, quer seja em nível nacional ou municipal. Os dados desta pesquisa 

revelam que os gestores responsáveis pelo acompanhamento e divulgação do PNBE 

apontam que a falta de acesso aos materiais distribuídos nas escolas é o principal 

motivo para o desconhecimento do programa e a impossibilidade de realizar ações de 

promoção da leitura em seus postos de trabalho.  

Contraditoriamente, percebemos em vários depoimentos que esses mesmos 

atores tem ciência, ainda que equivocada, que há uma reserva técnica de livros 

armazenados sob o poder da Secretaria de Educação em um almoxarifado e que os 

materiais chegam às escolas via Correios. Apesar disso, não se estabelecem metas para 

a divulgação, o acompanhamento e a fiscalização dessa política de leitura que atinge a 

totalidade dos Centros Municipais de Educação Infantil. 
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Cassandra: O PNBE, a gente sabe que não é só o livro literário, 

tem vários. A gente tem vários programas dentro dele, como o 

livro didático, os dicionários,  os livros literários, então a gente  tem 

várias vertentes aí... é.... hoje nós temos uma reserva técnica, mas 

muito em cima dos livros didáticos. Às vezes o pessoal me procura 

pedindo, solicitando que nós entremos em contato com o MEC, 

solicitando que nos envie o que é enviado para as escolas. Então, 

hoje tem esses diálogos das equipes aqui dentro e eu desconheço 

que se tenha uma reserva técnica desse ponto de vista do livro 

literário, mas eu creio que como aqui são muitos programas a 

gente visualiza os programas como o todo e muitas vezes 

pormenores como esses passam e não dá para dar conta 

(CASSANDRA, 2013). 

 

 

Apesar das expressivas vozes dos sujeitos desta pesquisa alardear que não 

conhecem o Programa Nacional Biblioteca da Escola por não haver uma divulgação 

específica por parte do Ministério da Educação em relação à existência dos acervos 

que chegam às escolas, é de responsabilidade da pasta de gestão da Secretaria de 

Educação implementar ações que deem conta de gerenciar os programas por meio de 

seus assessores, técnicos e gestores.  

A fala de Cassandra nos chama atenção quando singulariza a reserva técnica 

de livros de literatura do Município de Natal como um pormenor. Uma política de 

formação de leitores é condição básica para que o poder público possa atuar sobre a 

democratização das fontes de informação, sobre o fomento à leitura e a formação de 

alunos e professores leitores. A reserva técnica pode e deve ser destinada ao estudo, 

planejamento e implementação de projetos de leitura que sejam referência para a 

formação de leitores no âmbito das escolas que compõem a Rede de Ensino de Natal, 

como também a reposição de títulos nas bibliotecas escolares. 

 

Jocasta: Então, o nosso Departamento não tem uma representante 

nesse programa. Eu faço parte de uma comissão que trata das 

questões de leitura na rede, mas não sou responsável pelo 

programa até porque o programa não chegou ao Departamento. 

Ele chega às instituições. Nós somos comunicados, mas não 

oficialmente, somos comunicados quando estamos em formação 

ou em outros momentos. 

 

Pesquisadora: Então não há acompanhamento, divulgação, controle 

e fiscalização do Programa? 

 

Jocasta: Não existe. Nós não sabemos (JOCASTA, 2014). 
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Jocasta trabalha no limite da informalidade quando afirma que o programa 

não chegou ao seu departamento, mas sabe que ele existe porque lhe é comunicado 

pelas unidades escolares onde presta assessoria e faz formação com os professores. 

Cabe destacar que a questão da leitura não é de responsabilidade apenas dos que estão 

na escola, e sim para todos que circulam em seu entorno.  

A responsabilidade de inserir a criança no mundo da leitura e da escrita é da 

escola e do poder público, não se restringindo aos usuários diretos, mas a rede da qual 

esses usuários participam e com a qual interagem. Assim,  

 

o incentivo e a promoção de momentos de interação e debate sobre 

assuntos de interesse da comunidade, por meio de diversas 

iniciativas em torno da leitura, podem funcionar para instigar a 

curiosidade, estimular a pesquisa, o estudo e a busca por resposta em 

diferentes meios de informação, acessíveis até então, ou alcançáveis, 

a partir das intervenções pedagógicas realizadas na escola 

(BERENBLUM, 2009, p. 25) 

  

É preciso provocar reflexões, críticas e propostas para que se possa influir nos 

planejamentos e rumos das políticas pública desse país. Essa responsabilidade é 

distribuída para todos os dirigentes que trabalham direta ou indiretamente em prol da 

leitura – sejam ministros, governadores, secretários, assessores pedagógicos, 

coordenadores e professores. 

A falta de diálogo entre os Departamentos de Ensino do Órgão Central 

também compromete a viabilidade do PNBE na Rede. Enquanto um departamento não 

atrela ao seu planejamento uma agenda de execução alavancar o nível de leitura de 

seus estudantes, outro departamento de ensino estabelece mudanças para garantir a 

preservação do acervo que compõe a reserva técnica, a coerência de vínculo do PNBE 

com os técnicos responsáveis e a mudança do local de armazenamento para garantir a 

aproximação entre as obras e os assessores formadores dos mediadores de leitura. Um 

destaque para as falas coletadas nas entrevistas de Quimera e de Afrodite quando se 

referem às transposições da reserva técnica de livros de um almoxarifado para o 

Departamento de Ensino do órgão central: 

 

Quimera: Os livros ficavam em outro anexo. A gente e o 

programa, assim, em relação ao pessoal, funcionava em um 

anexo já da Secretaria, e os livros, a reserva, ficava em outro 

anexo, que no caso era o almoxarifado, que até hoje, o 

almoxarifado, a gente não tem, assim, o livre acesso de tá 
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passeando, andando, na hora que quer, não. Então, isso 

dificultava um pouco. O que eu percebi é que essa coordenadora 

não tinha nem noção do que, de que material realmente existia, 

entendeu? Tanto que quando foi, quando chegou a nova, a 

coordenadora que tá até hoje, ela, assim, ela prestava bastante 

atenção, assim, ela desempenhava muito bem os papéis, em 

relação ao PNLD e em relação ao PNBE ficaram que meio que 

parado. Então, até porque a gente não sabia que existiam livros 

suficientes. Então, quando mudou o almoxarifado, né, que foi, eu 

não sei como foi, qual foi a negociação, que se tirou toda a reserva 

técnica para o anexo onde funcionava a equipe e o pessoal. Então 

juntaram conteúdo, forma e conteúdo, assim, as pessoas e o 

material (QUIMERA, 2013). 

 

Afrodite: [...] aconteceu também de que quando a gente veio, trouxe 

a assessora para o Departamento e também vieram os livros, 

porque a reserva técnica estava dentro de um depósito do outro 

Departamento, acontecia com esses livros a mesma coisa que 

acontece na escola, os livrinhos estavam lá fechados e ninguém 

sabia de onde eram aqueles livros, pra que serviam, sabia-se 

apenas que era uma reserva técnica, mas uma reserva técnica de 

quê? É tanto que alguns livros sumiram, porque as pessoas que 

tinham conhecimento foram pegando aqui, foram pegando ali e 

foram levando os livros. Então, os livros a gente trouxe pra cá; 

você pode ver que a minha sala ali tá cheia de livros, todo aquele 

material ali é acervo do PNBE, e forma a nossa reserva técnica 

que estava em outro Departamento e veio pra cá (AFRODITE, 

2014). 
 

Durante a entrevista realizada na sala de Afrodite, observou-se a presença de 

vários livros de literatura dentro das caixas. Livros que são denominados por ela de 

reserva técnica e destinados a todos os níveis de ensino: da Educação Infantil a 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

A sala de trabalho de Afrodite está situada no mesmo corredor em 

que trabalha Jocasta. Os departamentos são vizinhos. No entanto, 

ambas não compartilham as informações sobre o Programa Nacional 

Biblioteca da Escola, o que prova a compartimentalização de 

informações. Outro aspecto que precisa ser notado é como as 

pessoas que trabalham no serviço público se comportam diante do 

bem comum, tratando o que é público como sendo bem particular: 

levando os livros para casa e ceifando o direito à literatura dos 

estudantes matriculados nas escolas da rede municipal (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014). 
 

A voz de outro ator, informante desta pesquisa, revela os descompassos da 

implementação do programa, quando aponta a desqualificação de pessoal para o 

exercício da função e as falhas administrativas na disposição e funcionamento do 

PNBE, como também no gerenciamento do acervo de formação de professor.  
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É certo que em uma mesma organização educativa coexiste uma 

multiplicidade de pessoas com diferentes aprendizagens sociais que, ao interagir no 

espaço escolar, constroem conhecimentos e partilham experiências particulares 

construídas ao longo de suas histórias vividas em comum. As visitas aos Centros 

Municipais de Educação Infantil e o contato com a diversidade de gestores 

respondentes das entrevistas nos permitiu descobrir encontros e desencontros entre o 

livro e o leitor nas organizações educativas pesquisadas. 

A falta de informação e esclarecimento sobre o que chega à escola causa um 

contraponto entre o público e o privado. Segundo Santos (2012), de maneira geral, as 

políticas públicas se constituem em elementos de grande importância para a 

configuração das políticas educacionais. Por isso, é importante discutir os conceitos de 

público e privado para compreender como o acervo do PNBE tem sido tratado pela 

gestão pública dentro das instituições de Educação Infantil de Natal.  

O que concerne à noção de público, entendemos como tudo aquilo que não 

pertence a um indivíduo ou um grupo em particular, mas, antes, é propriedade de toda 

coletividade. Em oposição ao significado de público, de acordo com Santos (2012), 

entendemos que o conceito de privado encontra a seguinte definição: “corresponde a 

tudo aquilo que pertence de modo exclusivo (como uma propriedade) a um indivíduo 

ou um grupo”(SANTOS, 2012, p. 4-5).  

Nesse sentido, é importante observar o que desvelam as vozes dos gestores 

com relação aos materiais recebidos pelo PNBE para a formação do professor 

mediador de leitura de literatura para infância nas salas de aulas dos CMEIs 

pesquisados.  

Medusa: Então, lá na reunião de gestores, eu fiquei sabendo que 

esses livros eram pra formações com os professores, né? E do 

processo de leitura, de brincadeiras na matemática, nas diversas 

linguagens. E aí, assim que retornei de lá, já fui procurando esses 

livros aqui que estavam na caixinha, estavam ainda na caixa, tinha 

chegado recente e já fomos colocando pra fora, né?  

 

Pesquisadora: Então, eles vieram para a escola pra essa formação, 

seria isso? 

 

Medusa: Pra fazer a formação do Paralapracá. 

 

Pesquisadora: Vocês estão desde o começo nessa formação? 

 

Medusa: Não, nós entramos agora. 
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Pesquisadora: Que providências a escola toma com a chegada 

dessas caixas de livros? 

 

Medusa: É isso que eu acabei de falar pra você. A caixa chegou, 

sabíamos que era do PNBE, mas só que a gente não tinha 

conhecimento que iria aplicar no Projeto Paralapracá. Então a 

gente colocou pra fora das caixas e começou a fazer a exposição para 

os professores e depois para as crianças (MEDUSA, 2014) 

 

  

As falas transcritas acima exigem um olhar mais atento sobre a parceria entre 

o público e o privado tendo com locus do trabalho uma rede de ensino pública. É 

inegável que o Brasil enfrenta grande desafios e vem demonstrando progressivo 

interesse e decisão de mudar para melhor a situação da formação leitora de nossos 

estudantes por meio de políticas de incentivo à leitura, melhoria nos materiais 

necessários à educação e parcerias com empresas estatais e privadas. Contudo, 

precisamos ter um posicionamento criterioso ao modo de como ocorrem essas 

parcerias.  

A parceria entre as empresas estatais e o sistema público deve ter como 

objetivo criar condições favoráveis à educação e à cultura, entendidas como pilares 

fundamentais do desenvolvimento global da nação, de modo que uma se desenvolva 

em auxilio a outra, levando-se em conta a realidade do local de atuação que deve ser 

pensado como espaços de dinamização e de estímulo à criatividade no gerenciamento 

de uma nova relação entre os profissionais ligados à leitura e ao livro. 

Contudo, não é isso que esta pesquisa revela com relação à parceria instituída 

entre a iniciativa privada e a rede pública de ensino. Antes de uma parceria, a 

instituição privada, através de seu projeto de leitura, sobrepõe-se à política pública de 

leitura instituída desde 1997 e relegada ao plano do invisível, conforme avaliamos na 

sessão anterior.  

O Projeto Paralapracá foi implantado na Rede Municipal de Educação Infantil 

de Natal em 2013, através de um edital público, cujo 

 

objetivo é selecionar Secretarias de Educação das capitais e regiões 

metropolitanas do Nordeste para a realização de parceria para 

implementação do projeto Paralapracá. As secretarias contempladas 

receberão apoio técnico para formação continuada de 

profissionais da educação e materiais pedagógicos do Instituto 

C&A. (EDITAL PÚBLICO, 2013). 
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Apesar de constar no edital a disponibilização de materiais pedagógicos ao 

desenvolvimento do projeto, a fala de Medusa denuncia o uso do acervo do PNBE 

para a formação dos professores. Não estamos negando o direito ao uso dos livros 

contidos no acervo do programa para os professores que participam do projeto 

Paralapracá, mas sim avaliando uma parceria que é unilateral, que visa à promoção e o 

mérito de um projeto que atende apenas a uma parcela de leitores de zero a cinco anos 

de uma rede de ensino, já que não contempla 100% dos Centros de Educação Infantil, 

desvirtuando o uso de materiais distribuídos pelo Governo Federal para uma política 

pública instituída e universalizada para todos os estudantes matriculados nas escolas 

públicas brasileiras.  

De acordo com o edital de seleção do Instituto C&A, apenas 30 Centros de 

Educação Infantil foram contemplados pelo programa, ficando os demais fora do 

atendimento. Segundo Jocasta, isso se explica pelas próprias exigências do edital de 

seleção e se aplica a todos os municípios participantes do projeto, sendo o município 

de Natal o maior de todos. 

 

Era critério do próprio Instituto. Então, o Instituto tem o próprio 

quantitativo, inclusive, dos municípios que hoje estão participando, 

Natal é o maior e como nós tínhamos o quantitativo de unidades 

muito grande, nós tivemos que criar critérios, os nossos, pra escolher 

os participantes. Na época nós estávamos com 70 CMEIs e hoje 

estamos com 73. Dos 70 quem nós contemplaríamos já que o 

Instituto só abria para 30? Então, o que nós estabelecemos, e que era 

requisito do  programa, do Pralapracá, projeto, e  como era um 

projeto que trabalha com a formação do Coordenador, e por sua vez, 

o Coordenador é formador por natureza dentro da própria instituição, 

então nós estabelecemos o critério que  o CMEI tivesse dois 

coordenadores  ou um coordenador que atendesse os dois turnos; 

assim, esse foi o primeiro critério nosso, que se  precisa do 

coordenador para efetivar o processo e implantar o projeto junto 

conosco. (JOCASTA, 2014). 
 

A tentativa de reordenamento da implantação do Projeto Paralapracá como 

uma ação de fomento à leitura para Educação Infantil e de formação de professores, 

somada à falta de comunicação entre a Secretaria de Educação do Município e os 

gestores, revela as fragilidades da política de descentralização do poder governamental 

e do Programa Nacional Biblioteca da Escola em nível de municipalização na Cidade 

de Natal.  

Com o intuito de suprir a carência na formação leitora dos demais Centros de 

Educação Infantil, a equipe técnica da Secretaria implanta uma formação continuada 
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de professores aos moldes do Paralapracá. Sem ter, contudo, os materiais físicos e 

pedagógicos para os CMEIs inicialmente contemplados, a Secretaria toma o poder de 

resolver a problemática criando estratégias alternativas para atender às especificidades 

da demanda, conforme explica Jocasta: 

 

A Secretaria desde o início demonstrou o interesse em implantar em 

todos os CMEIS, então nós vamos iniciar com os demais agora... 

Não podemos usar a marca patenteada Paralapracá porque é 

marca do Instituto C&A. Então nos outros CMEIs nós vamos 

fazer o projeto, mas sem esse nome [...] Com os mesmos 

princípios, intenções, usando o material inclusive que foi 

disponibilizado para a gente, o próprio instituto disponibilizou para a 

gente, e nós podemos fazer cópia por conta própria e nós vamos 

começar essa formação que já está programada agora para julho 

onde a gente trabalha a questão dos eixos da educação infantil.  
Vamos começar pelos eixos do brincar, seguindo a mesma 

programação que foi do projeto inicial com os mesmos princípios, 

mas não vai ser utilizado o nome, porque o nome é marca do 

Instituto (JOCASTA, 2014). 
 

Impossibilitada de utilizar a marca patenteada do Instituto, sem o material de 

formação destinado a esse projeto e coincidindo em 2014 com a chegada do material 

de formação do PNBE composto de obras teóricas de apoio ao professor, os gestores, 

coordenadores e técnicos passam a utilizar o material do PNBE para formação e 

atuação dos professores no projeto Paralapracá. Dada à ideia do democrático, do que é 

público é de todos, da autonomia entre os entes federativos, o poder público 

constituído e na instância da Secretaria de Educação passa a fazer uso do acervo do 

PNBE associando-o ao projeto Paralapracá da iniciativa privada.  

 Ainda de acordo com o Edital, a Secretaria de Educação deve oferecer 

estrutura física, de materiais e de pessoal para a implementação do projeto e o 

comprometimento da Rede em dar continuidades às ações implementadas pelo 

programa, conforme o recorte a seguir: 

 

Entre os critérios de seleção das iniciativas, estão: clareza, 

consistência e relevância da justificativa e motivações apresentadas; 

compatibilidade entre as demandas do projeto e as condições 

oferecidas pela rede; integração da proposta do projeto Paralapracá e 

da política de formação adotada pelo município; infraestrutura 

física, recursos materiais e pedagógicos para o desenvolvimento 

das ações do projeto; e perspectivas de continuidade das ações 

(EDITAL PÚBLICO, 2013). 
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Na particularidade deste estudo, não temos a intenção de nos posicionar 

contra a parceria entre o público e o privado, nem ao uso dos materiais distribuídos 

pelo Ministério da Educação para a formação de leitores, de professores leitores e 

mediadores de leitura.  Ao contrário, defendemos que esse grupo de obras pode e deve 

ser incluído em toda e qualquer formação do professor a fim de melhorar a qualidade 

na formação teórica desses sujeitos e, consequentemente, suas práticas pedagógicas 

em salas de aula, além de fomentar a reflexão sobre as formas de educar. 

Contudo, não podemos silenciar diante de vozes que nos revelam a inserção 

da iniciativa privada em instituições públicas, retirando delas benefícios, subjugando-

as à hierarquização e utilizando-se de materiais destinados à coletividade em função de 

um projeto em particular que sequer atende a totalidade de uma Rede de Ensino. 

Parceria é “reunião de pessoas para um fim de interesse comum; sociedade, 

companhia” (FERREIRA, 1988, p. 428). Em um significado mais amplo, a parceria é 

uma associação onde é somada, a parte de um com a parte do outro para que haja 

fortalecimento das duas partes visando um objetivo comum. 

A diferença entre os materiais para a formação técnica de professores e 

agentes de leitura é que o PNBE oferece livros de autores e pesquisadores do processo 

de leitura de maneira geral, enquanto que os materiais ligados ao projeto Paralapracá 

são cadernos técnicos que instrumentalizam os professores para desenvolver o material 

pedagógico fornecido por eles, isto é, um material injuntivo cuja intenção é  

 

oferecer aos profissionais da educação possibilidades de como 

explorar os materiais que compõem o projeto PARALAPRACÁ e 

planejar atividades que permitam o envolvimento de todos os que 

fazem parte do processo educativo – crianças, famílias, funcionários 

e outras escolas/instituições da rede (RESUMO EXECUTIVO, 

2013, p. 10). 

 

Essa condição em especial nos chama atenção para a complexidade de 

exigência imposta pela iniciativa privada: a participação e o comprometimento dos 

profissionais da instituição em desenvolver o projeto durante três anos. Assim nos 

disse Jocasta: 

 

Houve um trabalho com os gestores e coordenadores que por sua vez 

tinham que consultar a sua equipe de trabalho e assinar esse termo 

de adesão ao projeto e concordar em participar, uma vez que é um 

projeto que tem a durabilidade de três anos e requer um esforço da 
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própria instituição e um compromisso de realmente tá fazendo 

essa coisa acontecer (JOCASTA, 2014). 

 

É inquestionável que a formação do professor constitui condição básica para 

que se efetive uma política de formação de leitores no âmbito da escola. Essa voz 

revela o empenho e o comprometimento de um grupo em implementar o projeto de 

leitura nos Centros de Educação Infantil de Natal através da iniciativa privada, o que 

não acontece com o PNBE, como vimos no decorrer desta pesquisa, uma vez que não 

há uma ação ou imposição para o efetivo trabalho com o programa.  

Diferentemente da gestão descentralizada do PNBE, o projeto Paralapracá,  

apesar de se constituir em uma parceria entre o Instituto C&A e a Secretaria Municipal 

de Educação, pelo que está posto, é um sistema de trabalho sob uma administração 

formalmente planejada e organizada, que se caracteriza pela sua natureza hierárquica, 

em forma pirâmide. A administração do trabalho em forma de pirâmide, que compõe a 

forma seguida pelo Instituto C&A na implementação do Projeto Paralapracá,  

 

é uma administração que define níveis de autoridade vertical e uma 

divisão de trabalho horizontal, em que as diferentes atividades são 

distribuídas de acordo com os objetivos a serem atingidos – como o 

denominado processo de departamentalização (CASTRO, 2007, p. 

120). 

 

Para melhor visualização da estrutura e funcionamento desse sistema de 

trabalho, elaboramos a ilustração a seguir: 

 

                    Ilustração 7 – Estrutura e Funcionamento do Projeto Paralapracá  

 
                       Fonte: SILVA, 2015 (elaborado pela autora para fins de pesquisa) 

                       Referência: PROPOSTA TÉCNICA (RESUMO EXECUTIVO, 2013, p. 9) 
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Os assessores da Secretaria de Educação não são obrigados a executar os 

programas destinados à educação para infância, tampouco cobrados pela omissão, a 

exemplo do Programa Nacional Biblioteca da Escola. Já no que concerne aos projetos 

da iniciativa privada, começando pelo poder executivo, todos os profissionais 

envolvidos são persuadidos a assinar um contrato se comprometendo com a adesão ao 

trabalho e às normas de mando e subordinação escritas no contrato. Essa superposição 

de atividades e deveres também concorre para sobrecarregar os profissionais que, 

tutelados pela coordenação da iniciativa privada não conseguem ver com olhar crítico 

os equívocos em que se envolvem, ainda, sem contar as implicações jurídicas que a 

situação sugere, visto que, pertencem ao quadro de servidores públicos que assinam 

documento se responsabilizando por atividades geridas por instituições privadas. 

O Projeto Paralapracá é desenvolvido por uma equipe denominada de 

Organização Formadora responsável pela coordenação, implementação, execução e 

monitoramento do projeto nos municípios, através da composição de uma equipe 

técnica responsável: assessores pedagógicos, equipes de monitoramento/avaliação e 

educomunicação. A formação é dada ao assessor pedagógico que atua no município 

parceiro. Este profissional é formado pela organização formadora e realiza as 

seguintes ações: ação de gestão junto aos supervisor e ações de formação junto aos 

coordenadores pedagógicos e técnicos da Secretaria ligados à Educação Infantil. 

Os assessores fazem também visitas periódicas às instituições parceiras, a fim 

de realizar formação in loco e monitorar o desenvolvimento do projeto coletando 

dados para serem discutidos nas formações. Já os coordenadores pedagógicos são 

indicados pela Secretaria de Educação e responsáveis por fazer a formação com os 

professores da Educação Infantil com o objetivo de torná-los autônomos e mais 

proficientes. 

Percebemos neste ponto da análise o paradoxo que há quanto à 

implementação do PNBE e do Paralapracá na Educação Infantil de Natal. Enquanto os 

técnicos da Secretaria são fortemente formados e articulados para executar o projeto 

de leitura da iniciativa privada através do processo de divisão de trabalho, da 

transformação de lideranças em personalismo e de condutas verticalizadas, o PNBE é 

desconhecido por técnicos, assessores, gestores, professores e estudantes, conforme 

amplamente discutido ao longo deste trabalho.  

O mais desafiador é compreender a falta de atitude por parte da equipe 

técnica da SME de Natal que, mesmo conhecendo o programa, não se dedica a criar 
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atitudes e medidas inovadoras, concretas e realistas para reverter essa realidade, 

valendo-se de um projeto pontual com características da iniciativa privada para gerir o 

sistema público. Segundo Castro, no que se refere ao modelo gerencial, a iniciativa 

privada deve 

 

impreterivelmente, adequar-se ao contexto político democrático em 

que está inserido. Isso porque a especificidade da organização 

governamental é atuar conforme o interesse público, enquanto as 

empresas buscam o lucro (CASTRO, 2007, p. 125). 

 

Nesse contexto, a aproximação da iniciativa privada na implementação de 

projetos sociais dentro do sistema público de educação deve ser balizada por critérios 

fortemente acordados entre o poder público e a instituição privada com o objetivo 

focado na melhoria dos serviços prestados, no processo avaliativo e nos resultados 

obtidos na Rede através dos indicadores de desempenho do projeto.  

Assim, compartilhando com as ideias de Yunes (2011), quando afirma que 

não há nada mais extraordinário do que pensar em “políticas” de leitura, uma vez que 

no plural se inferem os mais variados interesses e possibilidades de promoção da 

leitura nas escolas, nas bibliotecas, na sociedade, na localidade e no país. Segundo a 

autora, 

 

Urge criar, mais que planos, projetos e programas, uma articulação 

(grifo nosso) entre os agentes sociais públicos e privados, oficiais e 

particulares, que possam se mobilizar em favor da disseminação de 

práticas de leitura como condição para uma cidadania de fato. Isso 

seria criar uma “política” (YUNES, 2011, p. 15). 

 

Acreditamos que é dever do Estado investir em políticas públicas e programas 

de fomento à leitura, mas não defendemos que a implementação desses seja de 

responsabilidade apenas daquele. “O fundamental é uma ampla e permanente 

formação de pessoas que vivam a prática da leitura nos espaços mais diversos e o uso 

de diferentes linguagens” (YUNES, 2011, p.19). 

É certo que não há uma receita pronta para enfrentar e solucionar os desafios 

que impõem à efetivação das políticas públicas de leitura em nossa cidade, visto que 

 

a expressão „pública‟, em políticas, não se confunde com políticas 

ditadas pelo Estado ao público. Há políticas públicas que atendem a 

interesses muito particulares, de gestores, de editores e de autores. 
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Há políticas geradas por financiamento privado, mas de caráter 

público e que, no entanto, seguem limitando o interesse público 

(YUNES, 2011, p. 20). 

 

No entanto, para que se efetivem políticas de leitura, deve-se constituir uma 

rede de ações assumidas coletivamente por todos os setores da gestão ligados à 

promoção da leitura da nossa cidade para que, com decisões acertadas, acolham as 

iniciativas e os projetos como “PARCEIROS” de uma prática de leitura 

institucionalizada por todos, conjugando o verbo “ler” como a maior forma de 

libertação. Embora não haja uma receita pronta para enfrentar e solucionar os desafios 

que se impõe à efetivação das políticas de leitura em nossa cidade, necessário é que 

não se confundam os campos de atuação das práticas públicas e privadas. 

 

5.4 A FORMAÇÃO DO MEDIADOR DE LEITURA: O LIVRO EXISTE PRA SER 

LIDO 

 

Lobato, na epígrafe que abre esse capítulo, utilizando a voz de Emília nos diz 

que o livro existe para se lido. De acordo com o Guia do Usuário do PNBE (1999), só 

se desenvolve o gosto pela leitura a partir de uma aproximação afetiva e efetiva com 

os livros. 

 

Também se sabe que a escola é fundamental para essa aproximação, 

tanto da criança quanto do jovem. Por isso os alunos precisam viver 

na escola as experiências necessárias para que, ao longo da vida, 

possam recorrer aos livros e à leitura como fonte de informações, 

como instrumento de aprendizagens e como forma de lazer (GUIA 

DO USUÁRIO DO PNBE, 1999, p. 19). 

 

  

Sabendo-se que nenhum grupo é homogêneo apesar da aparência, quando nos 

referimos aos professores, ninguém discute que eles fazem parte de um grupo ligado à 

difusão da cultura. Contudo, apesar dessa aparente homogeneidade, sabemos que esse 

grupo é heterogêneo, que reage de diversas formas à literatura de acordo com as suas 

preferências individuais e seu modo de ler. Respaldamo-nos em Neto (2009) para 

afirmar que não é tarefa fácil formar mediadores, “até porque hoje representa uma 

superação de determinadas concepções que atribuíam a leitura exclusivamente às 

obrigações da escola, ligando-a mecanicamente à alfabetização” (NETO, 2009, p. 66) 
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Assim, considerando esse grupo social, a recepção literária pode adquirir 

concepções diferentes, dependendo da sua sensibilidade e de seu conhecimento para 

julgar sobre a arte da palavra: a literatura. A mediação de leitura que esse sujeito irá 

desenvolver em sua sala de aula dependerá da sua própria condição de leitor. Desse 

modo começaremos analisando a formação dos professores que atuam nos Centros 

Municipais de Educação Infantil de Natal- RN. 

Com base em dados coletados a partir dos questionários aplicados aos 

gestores dos Centros Municipais de Educação Infantil pelo Comitê Gestor do Plano 

Municipal de Leitura Literária (ver ANEXO A), quanto à formação continuada dos 

professores, o Gráfico 7 mostra que mais da metade dos gestores pesquisados afirma 

não desenvolver planejamentos e nem estudos sobre a mediação de leitura com a 

equipe de professores no âmbito das instituições de ensino.  

 

Gráfico 7 – Formação continuada em prática de leitura literária para os  

professores no CMEI. 

 
Fonte: Pesquisa realizada nos Centros de Educação Infantil em Natal/RN. 

                 Referência: Questionário Comitê Gestor 

Esta questão tem sido discutida há muito tempo no contexto educacional, 

cujas proposições teóricas não dialogam com a realidade cotidiana dos professores. 

Ensinar a ler, em contexto educacional, pressupõe favorecer os meios sócio cognitivos 

para que os pequenos aprendizes possam assumir a condição leitora, ainda que não 

saiba fazê-la de modo convencional. Cabe ao professor propor atividades motivadoras 

e desafiadoras em sala através da mediação pedagógica de leitura. Para isso deve se ter 

uma formação na área da leitura. 
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De acordo com Aguiar (2011), desde a década de 1980, a temática da 

formação dos profissionais em educação esteve presente no debate das políticas 

educacionais e na legislação educacional, “abrangendo três temáticas: formação 

inicial, formação continuada e condições de trabalho dos profissionais da educação” 

(AGUIAR, 2011, p. 264). O Plano Nacional de Educação, PNE, mostra a centralidade 

do tema na agenda da política educacional e destaca que foram os movimentos dos 

educadores organizados nas entidades da área que trouxeram à cena o debate sobre 

essa questão considerando o tripé formação inicial e continuada, carreira e condições 

de trabalho. Deter-nos-emos, neste estudo, à analise da formação continuada desses 

professores que atuam na Rede de Ensino Municipal de Natal. 

De acordo com os Referenciais para Formação de Professores (1999),  

as questões político-administrativas são relacionadas ao papel 

desempenhado pelos governantes e gestores do sistema educacional. 

Nesse âmbito, a falta de articulação entre as várias instâncias de 

gestão do sistema, a descontinuidade dos projetos e programas de 

um governo para outro, a pressa com que as ações são planejadas e 

realizadas para atender às limitações do tempo político das 

administrações, a falta de incentivos salariais ou institucionais para 

que os professores participem de programas de formação e a 

inexistência de tempo previsto na jornada e no calendário escolar 

para a formação em serviço são fatores importantes a se considerar 

(BRASIL, 1999). 

 

Na última década, coincidindo com as metas do PNE, o governo investiu em 

parcerias com várias instituições de ensino públicas federais para impulsionar a 

formação do professor e alavancar a qualidade na educação brasileira aos níveis 

internacionais, e 

nessa ótica os professores teriam um papel fundamental e a sua 

formação inicial e continuada passaria a se constituir numa questão 

de interesse do governo em todas as esferas jurídico-administrativas. 

Havia um reconhecimento de que a formação era necessária, de um 

lado, para assegurar a profissionalização, e, de outro lado, que teria 

repercussões para a melhoria dos processos escolares e de ensino-

aprendizagem (AGUIAR, 2011, p. 265).  

 

Embora ainda seja visível a discrepância entre os volumes financeiro e 

humano investidos e os resultados obtidos em relação à aprendizagem dos alunos, a 

mediação de leitura e a formação de um professor mediador de leitura é um desafio a 

ser assumido pelos profissionais e entidades que atuam diretamente na capacitação de 
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professores, seja em nível nacional, municipal ou dentro das instituições de ensino. A 

presença de livros de literatura ou de outros aportes de leitura entre professores e 

criança não desenvolve o gosto pelo ato de ler, porque, como diz uma das atoras 

entrevistadas que exerce a função de coordenação pedagógica, 

não adianta ter livros bonitos se o professor não tem aquele 

encantamento, ele não se sinta à vontade para ler histórias para o seu 

aluno. É preciso despertar o encantamento e a magia da leitura antes 

nos professores, e eu comecei a fazer isso agora (PANDORA, 2014). 

 

Na família ou na escola, a criança pequena entra em contato com os mais 

diversos materiais de leitura, sendo necessária a presença de uma pessoa mais 

experiente a fim de dar visibilidade à linguagem e de introduzi-la no universo letrado 

desde a primeira infância, quando se trata da Educação Infantil, recorte do nosso 

estudo. 

É consenso que para ler é preciso ter o que ler. Sabendo que 100% das 

unidades de Educação Infantil receberam as três edições com as caixas de livros do 

PNBE, não podemos negar que a escola precisa desenvolver um trabalho pedagógico 

comprometido com a democratização da leitura  que permita ir além do acesso aos 

livros e da discussão sobre seu conteúdo. É preciso mediação, no entanto nem todos os 

professores adotaram em suas salas de aula a prática da leitura com as criança, como 

comprovado a partir do levantamento dos dados sobre a formação continuada dos 

professores em serviço. 

  Gráfico 8 - Rotina de leitura como prática pedagógica. 

 
  Fonte: SILVA, 2013. (elaborado pela autora para fins de pesquisa) 

                   Referência: Questionário Comitê Gestor 
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 Os dados obtidos nos gráficos dialogam entre si quando se conjugam os 

números da formação do professor com os números do desenvolvimento do trabalho 

sistemático com leitura. Os dados são proporcionais entre si quando avaliamos que à 

medida que o professor recebe, dentro da escola uma formação de leitura, ele aplica 

em suas salas de aula, e quando não recebem, também não têm um trabalho 

sistematizado com a leitura. 

O fomento à leitura, à formação de leitores e à formação de mediadores de 

leitura é um caminho longo a ser percorrido. A escola brasileira tem recebido, através 

do PNBE, um acervo de qualidade aceitável para uso de professores, de alunos, e 

quiçá, da comunidade. O que se constata, no entanto, é que grande parte desse acervo 

não é sequer visualizado nem por professores nem por alunos, permanecendo em 

caixas, trocado por materiais de qualidade duvidosa, em prateleiras empoeiradas, 

jamais manuseado, e, às vezes, trocado por materiais de qualidade duvidosa. 

O professor tem papel fundamental no processo de mediação de leitura, pois é 

através de sua figura que a criança conhece o mundo literário. É ele quem propicia 

contatos mais regulares e constantes com textos e atividades com objetivos específicos 

para desenvolver determinada habilidade do letramento, inserindo a criança nesse 

contexto, através dos livros, das contações de histórias, das práticas diferenciadas que 

ampliam o universo vocabular e fortalecem o interesse dos pequenos, alimentando a 

sua imaginação. Para isso, se faz necessário um 

 

professor que goste de ler. Que goste muito de ler. Que se encante 

com a leitura, com a literatura, que leia histórias não só para contar, 

pensando em divertir, mas ler com a preocupação de cultivar o gosto 

de ler e se preocupando com a leitura do livro realmente e que seja 

também a leitura fiel do que tá no livro (HÉRCULES, 2013). 

 

 

Disponibilizar o contato com as histórias da literatura infantil para as crianças 

nas escolas faz parte das condições de letramento. Contudo, não basta oferecer os 

livros ou apenas ler as histórias no começo ou no final das aulas. É necessário 

discussões sobre o assunto de que trata o livro e reflexões para que os alunos tenham 

condições de fazer inferências, antecipações, estabelecendo conexões entre seu 

conhecimento prévio e as informações novas. 
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Hércules: O professor formador, não só deve gostar como também 

deve ter co-nhe-ci-men-to dessa importância. Eu acho isso mais 

importante do que gostar de leitura. Saber por que tá contando. Ele 

tem que saber porque eu devo contar histórias, porque eu tenho que 

formar esse professor e passar para esse aluno o porquê de contar 

histórias. Ele tem que saber o que quer e para que tem que contar 

histórias. Tem gente que conta história só por gostar, ótimo, mas o 

mais importante é você ter conhecimento da necessidade, a clareza ... 

que aquilo é bom para isso, isso e isso...mesmo que você esteja 

saturada, eu tenho que ler uma história bem calminha, porque eu 

tenho consciência de que eu preciso fazer (HÉRCULES, 2013).  

 

 

Segundo Cosson (2007), Kleiman (2004) e Soares (2003), devemos ensinar as 

crianças a ler literatura como conhecimento e não como decodificação de signos. É o 

professor quem atua como mediador, acompanhando a leitura do aluno, auxiliando-o a 

superar suas dificuldades, guiando a criança na leitura do texto, através da linguagem 

oral e das imagens. 

De acordo com autores como Faria (2009), Zilberman (2003) e Rego (1988), 

a literatura infantil pode ser ferramenta valiosa ao professor para auxiliá-lo em sua 

prática docente, visando à formação da criança leitora, na formação do gosto leitor, no 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade, além de, por ser um objeto com 

características da arte, como exposto por Perrotti (1986), servir como propósito 

primeiro ao lazer, ao deleite e ao prazer, uma vez que nada se compara ao ato de ler.  

Baseando-se nos relatos dos entrevistados durante a pesquisa, a formação fora 

do serviço é quase inexistente para o professor que atua na Educação Infantil de Natal 

e isso acontece porque não existe professor mediador de leitura para esse nível de 

ensino. Conforme o relato da professora Eneida que atua como formadora da 

Secretaria Municipal de educação de Natal, 

 

Todo professor é mediador de leitura, mas como existe essa 

denominação para especificar e distingui-los dos outros professores 

que ficam em sala de aula, e nos CMEIs não há esse profissional, a 

mediação de leitura para a Educação Infantil fica comprometida. 

Somente nas escolas que oferecem essa modalidade de ensino é que 

há mediação de leitura. Nós orientamos para que se faça o trabalho 

num horário específico (ENEIDA, 2013) 

  

A voz da professora Eneida nos impulsiona a uma reflexão de como estão 

sendo organizadas as práticas de gestão das políticas públicas de nosso país e 

especificamente em nossa cidade. A gestão de políticas públicas é compreendida como 
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a interação entre o Estado e a sociedade, o serviço público e a sociedade, visando o 

fortalecimento da cidadania. É essencial avaliar de que forma estão sendo conduzidas 

as políticas de formação do leitor infantil para que possamos resolver os conflitos e 

interesses da promoção da leitura da escola.  

Assim como a criança o professor também deve ter formação em leitura. O 

professor leitor deve ser o indivíduo que desenvolve com regularidade e competência 

suas práticas de leitura, “confiante na sua capacidade de ser desafiado por qualquer 

texto, extraindo dessa experiência prazer e conhecimento” (AMARILHA, 2012). Mas 

como ser um mediador de leitura sem formação? Como formar um leitor na escola? O 

Gráfico 9  apresenta uma situação problemática para 88% dos educadores que durante 

o intervalo de 2010 a 2013 não participaram de nenhuma formação em leitura 

 

                Gráfico 9- Formação continuada em leitura fora do CMEI. 

 
                    Fonte: Pesquisa realizada nos Centros de Educação Infantil em Natal/RN. 

 

  

Os dados do gráfico 9 ratificam a fala dos assessores da Secretaria de 

Educação quanto à formação continuada dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil. Segundo Jocasta,  

 

Então, nós temos a formação continuada dada pelos departamentos 

no caso dos profissionais da Educação Infantil, dado pelo 

Departamento de Educação Infantil; essa formação tenta atender 

todas as especificidades da educação infantil, desde os profissionais 

do berçário, de creche, de pré-escola como também do pessoal, do 

apoio pedagógico, como os gestores, coordenadores que atendem 

toda a demanda de acordo com as suas especificidades. É lógico que 
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tem momentos que nós fazemos uma formação única, mas por ser 

um grupo muito grande, lógico que não dá sempre para a gente 

atender todo mundo de uma só vez. Como o grupo de formador é 

muito pequeno, nós temos aproximadamente mil profissionais 

atuando na Educação Infantil, só educadores infantis nós temos 

quase 700, temos os professores que são da lei 058, temos os 

coordenadores, os gestores e vice-gestores e o nosso grupo de 

formadores, enquanto Departamento,  não acompanhou esse 

crescimento,  nós continuamos com praticamente o mesmo grupo de 

profissionais para essa formação e então, assim... não dá para 

atender todo mundo e aí também tem a questão de espaço, não 

tem  onde atender, por isso vai tendo as dificuldades (JOCASTA, 

2014). 

 

 

As dificuldades relatadas pela assessora mais uma vez se apresentam como 

um entrave para o processo de democratização da leitura. É verdade que o número de 

professores atuantes na Rede Municipal de Ensino se multiplicou e que os assessores e 

técnicos do Órgão Central permanecem praticamente com o mesmo quantitativo de 

pessoal. No entanto, não se justifica a falta de formação continuada, quando sabemos 

que o Ministério da Educação, em cumprimento às metas do PNE, tem oferecido apoio 

aos estados e municípios, em regime de colaboração, na formação de professores e 

demais agentes envolvidos na questão da leitura com vista à implementação de uma 

política de formação de leitores. 

 

Essa ação se concretiza por meio tanto do Pró-Letramento e dos 

cursos da Rede de Formação Continuada de Professores de 

Educação Básica, como de outros cursos que serão dirigidos 

especificamente para a questão da leitura e sua mediação. Esses 

cursos são desenvolvidos em parceria com as secretarias de 

educação interessadas (BRASIL, 2009, p. 29). 

 

E ademais, as questões organizativas dizem respeito ao planejamento, à 

execução e à avaliação de programas de formação em serviço por parte dos técnicos 

responsáveis.  

Muitas vezes, com a justificativa de que as redes públicas são muito 

grandes e que é difícil atender a todos os professores, não se planeja 

de forma articulada ações extensivas e de profundidade, priorizando-

se a alternativa dos grandes eventos pontuais, cujo efeito é bastante 

relativo e discutível (BRASIL, 2009, p. 47).  

 O gráfico também mostra a formação de professores feita por parcerias com 

a iniciativa privada quando apresenta números referentes às formações do Prazer em 

Ler, Seminário de Leitura anual realizado em Natal pelo Instituto de Desenvolvimento 



209 
 

Educacional em parceria com o Instituto C&A, e ao Trilhas do Programa Crer para 

Ver da Natura Cosméticos. Coincidentemente, a fatia representativa de cada formação 

é igual, proporcional entre si, o que nos revela a paridade na responsabilidade da 

formação. 

Entretanto, é importante ressaltar que a formação dos professores através do 

material do Trilhas Natura também foi realizada pela Secretaria de Educação conforme 

diz o relato de uma das assessoras.  

 

Nós fizemos uma formação de cinquenta horas para uso do material 

do Trilhas com todos os professores da Rede que atendem crianças 

na Educação Infantil. Nós oferecemos em três turnos: manhã, tarde e 

noite para que pudéssemos atender todos os professores. Inclusive, 

deixa eu dizer, esse Programa não é para se fazer formação com 

os professores, ele era somente para distribuição, o material de 

formação já vem junto com os livros, mas nós achamos tão bom 

que resolvemos fazer a formação. Então nós preparamos um 

folder, apresentamos os materiais e fizemos uma formação (ARES, 

2014). 

  

Ao longo deste capítulo discutimos e avaliamos as falas dos sujeitos 

informantes desta pesquisa quando revelam que não há formação, divulgação controle 

e uso do acervo do PNBE por falta de conhecimento sobre o programa e pela forma de 

gestão descentralizada que tem como foco a distribuição dos acervos diretamente para 

as escolas. Contraditoriamente aos outros discursos, uma assessora revela que com o 

programa Trilhas Natura, mesmo sendo um programa apenas de distribuição de livros, 

foi possível adotar estratégias de formação para professores mediadores de leitura, 

inclusive em forma de curso com uma carga horária estipulada e plausível.  

Essa ação assinala a importância da autonomia de estados e municípios de 

interagir outras ações àquelas implementadas pelo Ministério da Educação, ampliando 

“quantitativamente e qualitativamente o universo de atendimento e mantendo sua ação 

pedagógica, segundo concepções de formação de leitor, leitura e biblioteca” (BRASIL, 

2009, p. 30). No entanto, em nível municipal, o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola permanece na inércia de sua implementação, conforme é revelado em várias 

instâncias da gestão, compreendida hierarquicamente desde os gestores e técnicos da 

SME, até os gestores e coordenadores escolares, de acordo com os relatos das 

entrevistas aplicadas para fins desta pesquisa. 
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Cassandra: O departamento tem uma equipe que trabalha formação 

e assessoramento. Então, elas organizam as formações em blocos, e 

vão trabalhando, também organizam os diálogos que vão trabalhar 

na formação. Então, como o ano passado estávamos com o Centro de 

Referência tranquilo,  houve várias formações da parte da 

matemática, houve na parte da literatura (   ) com a preocupação de 

trabalhar o gestor, o coordenador e o professor (   ) e também temos, 

enquanto Secretaria, parcerias.  Hoje por exemplo, desde o ano 

passado, nós fizemos a parceria com o instituto C&A onde é (   ) 

tivemos a (   ) hoje nós desde o ano passado  e vamos trabalhar 

alguns anos com eles; há parceria da formação do coordenador 

onde ele vai trabalhar todo esse elo ligado ao brincar, ao lúdico e 

a leitura entra como o lúdico nesse processo, vamos trabalhar 

inicialmente com 30 CMEIS, mas vamos avançar para os outros. 

(CASSANDRA, 2014). 
 

Pesquisadora: E com o PNBE? 
 

Cassandra: Não, esses livros, como já disse, vão para escola.  
 

Afrodite: Não existe uma formação específica com o enfoque no 

PNBE. O que existe é uma formação de mediadores de leitura. O 

que são dadas nessa formação são orientações, levantamento de 

perfil, levantamento de acervo nas escolas, mas não existe, pelo 

menos não existia, um direcionamento de como divulgar esse acervo 

ou de como utilizar esse acervo, o que em nosso entender é uma 

coisa muito errada, a gente pode até usar o nome errado porque o 

acervo é riquíssimo, em alguns momentos ele ficou relegado [...] 

A formação continuada é feita por assessores do Departamento. O 

ano passado, nós vimos que a formação de um modo geral estava 

centrada e dividida em caixinhas. Então, o professor de Língua 

Portuguesa faz para o professor de português, o professor de 

matemática faz pra matemática. Então, nós pegamos a equipe que 

faz a mediação da formação de mediadores de leitura e fizemos 

com que essa equipe fosse a todos os grupos de formação. Por 

que o mediador de leitura foi a todos os grupos de formação, a 

todos os professores de disciplinas específicas, aos coordenadores 

pedagógicos de Anos Iniciais e Anos Finais e EJA? Porque a 

responsabilidade de incentivar o aluno a ler não é exclusiva do 

professor de português, tampouco do pedagogo. É uma 

responsabilidade que deve ser compartilhada por todos os 

professores daquele aluno, é uma responsabilidade de todos. 

Então, houve essa vertente dentro da formação. Nós temos a 

pretensão de retomar agora em agosto com outro grupo e já também 

com uma nova mentalidade porque a gente viu que formar, fazer a 

formação somente para os mediadores de leitura não está sendo 

suficiente para incentivar e fomentar o gosto da leitura na escola 

(AFRODITE, 2014). 

 

Eneida: Eu acho que vale a pena acrescentar que nós já tínhamos 

um histórico de formação continuada em leitura. Lá nos idos dos 

anos 90, até antes mesmo, no final dos anos 80, a gente já tinha 

trabalho aqui, que era o Biblioteca Sempre Viva. Depois, em 2007, 
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nós tivemos um projeto que era o de formação do professor 

leitor e professor mediador de leitura, que era um projeto de 

formação que foi destinado aos professoras de escolas e CMEIS 

que recebeu recursos do MEC. Houve um pouco de  (   ) ficou um 

pouco em stand by um período assim... E em 2009 houve uma 

discussão para uma parceria e se consolidou com o instituto 

C&A e se assinou uma parceria com o IDE e a Secretaria de 

Educação pra que nós fizéssemos parte da Escolas Leitoras, aí a 

gente retomou com mais afinco essa formação (ENEIDA, 2013). 
 

Perséfone: A gente tá muito parada esse ano. A gente tá sem 

tempo para formação. E não é só nessa área, mas em todas. A 

gente não tem mais oportunidade de tirar esse professor da sala para 

fazer essa formação. Realmente, a gente precisa da formação 

continuada, inclusive eu estou muito feliz com... muito 

esperançosa com todo mundo, porque nós fomos contemplados 

com o projeto Paralaparacá que é a nossa esperança.  Já falei que 

a meta desse ano é a gente retomar essa formação, realmente com 

mais sistematização porque é um projeto bacana e eles têm muito 

material para oferecer e o projeto vai durar três anos, tem uma 

pessoa orientadora, uma supervisora, duas pessoas formadoras 

que estão disponíveis para nos orientar. Vamos ter pessoa para 

coordenação que quinzenalmente vai atender ao pessoal da 

coordenação com esse objetivo estabelecido a partir de agora, lá no 

CEMURE (Centro Municipal de Referência em Educação), 

quinzenalmente, vamos ter 4 horas com a coordenação e  o 

objetivo é que uma vez por mês nós tenhamos com todo pessoal 

da escola num horário só, as 4 horas de formação com o grupo 

todo (PERSÉFONES, 2013).  

 

Os depoimentos de Cassandra, Eneida e Perséfone ressaltam que a formação 

do professor na área de leitura está atrelada à iniciativa privada como se a 

responsabilidade dessa formação fosse da instituição parceira, quando na verdade, na 

dimensão organizacional da política de parcerias, a instituição parceira agrega valores 

e condutas às práticas já instituídas pela gestão e diretrizes do poder público.  

Outro fator de importante relevância destacado na voz dos atores que estão no 

âmbito das escolas 

é que a formação continuada também tem suas limitações: ou não há 

tempo previsto na jornada de trabalho que permita ações 

sistematizadas ou, quando há, muitas vezes o coordenador 

pedagógico não tem uma formação adequada para ser formador de 

professores e nem recebe assessoria para realizar esse tipo de 

trabalho (BRASIL, 2009, p. 47). 

 

 

Ainda dessa dimensão organizacional e institucional, percebemos que a 

gestão de parcerias instituída entre a iniciativa privada e a Secretaria de Educação de 

Natal, no tocante a formação do professor mediador de leitura, ao invés de somar os 
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objetivos e valores comuns interpenetrando-se e fortalecendo as metas já existentes, 

anula a formação. O poder público abre espaço para iniciativa privada usar a Rede de 

Ensino como um laboratório para desenvolver seus projetos e programas como 

experiência, ou com qualquer outro fim de benefícios próprios, que não cabe aqui 

discutir, sem estabelecer pontos de intersecção nem de integração que dialoguem sobre 

os rumos do ensino de leitura na escola. 

Em uma perspectiva mais abrangente a iniciativa privada passa da função de 

parceira e assume o papel de redentora, revelado nas falas dos atores, tais como 

“retomam com afinco a formação”; “avançam com a formação de professores de 30 

centros, atingindo posteriormente os demais existentes”, em um somatório de 69, ou 

como ícone de “esperança” porque vai resolver os problemas da formação de 

professores, do tempo de planejamento e “presentear” a escola com um “projeto 

bacana” e materiais de uso pedagógico e literário. 

Não podemos negar o que nos dizem os estudos especializados sobre as 

parcerias entre os vários setores da sociedade e o poder público, quando falamos em 

promoção da leitura em nosso país. Entretanto, a repercussão e os efeitos desses 

contratos acordados entre os dois setores precisam convergir em prol da melhoria das 

ações de fomento à leitura e não a revelia de um deles. 

Em meio às entrevistas dos gestores, trazemos o depoimento de Afrodite que, 

reconhecendo o descompasso no processo de formação do professor com vistas ao 

acervo do PNBE, apresenta uma proposta de intervenção para o uso do acervo, porque 

nas entrelinhas de seu discurso é possível inferir que não basta prover materialmente o 

processo de formação dos profissionais mediadores de leitura, mas sim formar o 

elemento facilitador das circunstâncias que criará o mundo do potencial leitor de 

forma interdisciplinar e integral.  

Apesar do discurso de Afrodite apresentar um pensamento divergente em 

relação aos demais entrevistados, com relação às respostas sobre a formação do 

professor mediador de leitura, não podemos esquecer de que o primeiro passo para que 

esse entendimento se efetive seria o respeito às atribuições de cada parte, a construção 

de uma programa de ação, cooperação e realizações conjuntas entre a iniciativa 

privada e a Secretaria de Educação. No entanto, tomando como referência a própria 

fala de Afrodite quando diz que é preciso “formar um grupo de formadores com uma 

nova mentalidade porque a responsabilidade de incentivar o aluno a ler não é 

exclusivo do professor de português, tampouco do pedagogo: é uma responsabilidade 
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de todos”, entendemos que mesmo com a intenção de mudanças há limites para sua 

ação, já que não se muda a concepção de uma Rede de Ensino com ações isoladas. 

De acordo com o material orientador do PNBE (2009), os caminhos da 

formação continuada necessitam de formulações permanentes e integradas às 

propostas pedagógicas dos sistemas de ensino,  

 

pensadas plurianualmente,  perdendo a marca episódica que tem sido 

sua face mais conhecida. Do mesmo modo, exige direcionar 

programas de formação para além de professores, alcançando 

agentes e responsáveis por bibliotecas, bibliotecários, onde houver, e 

gestores (BRASIL, 2009, p. 28). 

 

Esse discernimento, porém, construído arduamente através de lutas e 

reivindicações dos trabalhadores com muito diálogo que só se qualifica com política 

de longa duração, como é o caso do Programa Nacional Biblioteca da Escola, é base 

da estratégia mais importante para conquistarmos um país de leitores. Assim, 

 

a formação de professores destaca-se como um tema crucial e, sem 

dúvida, umas das mais importantes dentre as políticas para a 

educação, pois os desafios colocados à escola exigem do trabalho 

educativo outro patamar profissional, muito superior ao hoje 

existente. Não se trata de responsabilizar pessoalmente os 

professores pela insuficiência das aprendizagens dos alunos, mas de 

considerar que muitas evidências vêm revelando que a formação de 

que dispõem não tem sido suficiente para garantir o 

desenvolvimento das capacidades imprescindíveis para que crianças 

e jovens não só conquistem sucesso escolar, mas principalmente, 

capacidade pessoal que lhes permita plena participação social num 

mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos (BRASIL, 

2009, p. 26).  

 

Nessa direção, tomando como base os Referenciais para Formação do 

Professor (2009), o guia do PNBE Por uma Política de Formação de Leitores (2009) e 

Paiva (2012) e os dados apresentados nos gráficos 7 e 9 desta pesquisa, concordamos 

que a ausência de uma política de formação de leitores para o professor reflete 

diretamente em suas práticas pedagógicas e, consequentemente, na formação da 

criança leitora na escola.  

De acordo com Silva (2008), o exercício da leitura e do texto literário em sala 

de aula confere à literatura outro sentido educativo, talvez não o que responde a 

intenções de alguns grupos, mas o que auxilia o estudante a ter mais segurança em 

relação a suas experiências. 
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Rego (1990) defende que a literatura infantil é potencialmente um caminho 

que leva a criança ao mundo da escrita por duas credenciais básicas: primeiro, porque 

se prende a conteúdos de interesse da criança; segundo, porque através desses 

conteúdos a criança desperta para as relações existentes entre as formas linguísticas e 

gráficas da palavra. 

Bettelheim (2007) nos convoca a encontrar um significado mais profundo à 

vida, senão de imediato, mas ao menos em algum tempo futuro. Segundo o autor essa 

necessidade é importante para que uma pessoa se sinta mais feliz. Por isso a 

importância de saber escolher o livro de literatura para infância. Segundo o autor,  

 

para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve 

entretê-la e despertar a sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a 

sua vida, deve estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver 

seu intelecto e tornar claras suas emoções; estar em harmonia com 

suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas 

dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas 

que a perturbam. Resumindo, deve relacionar-se simultaneamente 

com todos os aspectos de sua personalidade [...] promovendo a 

confiança da criança em si mesma e em seu futuro (BETTELHEIM, 

2007, p.11). 

 
 

Nesse sentido, ratificamos a grande responsabilidade do professor em mediar a 

leitura de literatura na sala de aula. Não se trata apenas de divertir ou cumprir rotina. É 

muito mais do que isso. Dele depende a formação da personalidade da criança e o 

desenvolvimento inicial e gradativo do processo de formação do leitor de literatura 

que pode ou não ser fecunda por toda vida. 

Para Zilberman (2003), “preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o 

uso do livro em sala de aula, decorre de ambas compartilharem um aspecto em 

comum: a natureza formativa” (ZILBERMAN, 2003, p. 25). Contudo, mesmo 

compartilhando da natureza formativa, a literatura não tem a mesma função que a 

escola. Ela aproxima os dois aspectos e vai mais além, possibilita a formação integral 

do ser. E continua a autora: 

Aproveitada na sala de aula em sua natureza ficcional, que aponta a 

um conhecimento de mundo, e não como súdita do ensino bem 

comportado, ela se apresenta como elemento propulsor que levará a 

escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional 

(ZILBERMAN, 2003, p. 30). 
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É neste contexto que as políticas para formação do leitor devem avançar: para 

construção da autonomia e a libertação do sujeito, sua formação crítica e o seu 

crescimento pessoal.  

Amarilha (2006), por meio de pesquisa que contempla a interface literatura e 

prática pedagógica, diz “a história da escolarização da criança em convívio com a 

literatura promove, antecipa e consolida o seu crescimento” (AMARILHA, 2006, 

p.29). Foi esse caminho que trilhamos no decorrer de nossa investigação, uma vez que 

o objetivo da política do Programa Nacional Biblioteca da Escola é a democratização 

da leitura de forma equânime e, por conseguinte, a possibilidade de crescimento 

pessoal e intelectual para a população menos favorecida socialmente. 

As práticas de valorização da leitura descritas nos fragmentos recortados das 

entrevistas foram selecionadas apenas das unidades de ensino que afirmavam ter 

Projeto Político Pedagógico que contemplasse a prática e/ou projeto de leitura na 

escola. As respostas apresentadas respondiam a seguinte pergunta: Existe projeto de 

leitura desenvolvido no CMEI a partir do acervo do PNBE? 

 

Têmis: Sim, a gente tem a roda de conversa e dentro dela a gente faz 

a leitura, releitura das histórias, tem o projeto de leitura que é onde a 

gente dá maior ênfase à leitura e o objetivo desse projeto é que a 

criança através desse projeto de leitura e escrita, possa expressar 

seus desejos, vontades, ela tenha acesso às leituras e escrita no 

trabalho sistematizado durante 3 meses mais ou menos. E é nesse 

projeto que se encontra os maiores resultados com as crianças com 

relação à leitura. É onde elas conhecem vários autores, conhecem os 

autores, a gente faz pesquisas junto com elas, é uma série de 

atividades que a gente faz com esse objetivo do acesso a leitura 

(TÊMIS, 2013). 

 

Perséfone: Tem. Tem sempre, a gente incentiva assim, por exemplo, 

dar um momento pra eles, eles possam tá usando o livro, 

manuseando, contando história do jeito deles, eles tenham essa 

oportunidade. E assim, tem sempre aquele professor que tem 

mais uma forma de contar e tem outros que não tem tanto, mas 

a gente vai orientando que ele faça a leitura independente do 

jeito que ele tenha ou não, que seja dramatizado também, que seja 

com fantoches também, a gente oportuniza. A leitura precisa ser 

sistematizada porque a leitura vai dar também, além do escrito 

que tá lá, vai dá a criança o sentido do vocabulário, de 

ampliação de contexto, ideia de começo, meio e fim da história. É 

importante valorizar, a questão da escrita do livro é mais elaborada 

(PERSÉFONE, 2013) 

 

Orfeu: Pronto, é como eu tô dizendo. Tem o cantinho da leitura 

que já é um trabalho que a gente pode considerar sistematizado. 
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Então todos os dias há essa leitura por parte do professor e do 

aluno. E também temos projetos. Por exemplo, nós temos agora um 

projeto específico de literatura que se chama (   ), a gente chama de 

festa da saudade o nome da festa, porque é o momento com o nível 

quatro, quando eles vão sair da escola, só que durante os três 

meses.  A gente vai começar agora o trabalho, eles vão trabalhar a 

literatura, esse ano eles vão trabalhar literatura do Rio Grande do 

Norte, autores do RN e aí a gente vai culminar com a confecção 

desse livrinho de autoria da turma pra gente apresentar no final desse 

momento que é a festa <Não completamos o nome da festa para 

preservar a identidade da escola> (ORFEU, 2014). 

 

 

Prometeu: Bem, assim... o projeto de leitura, a gente deu início, 

mas a gente não concluiu no papel, mas nós estamos fazendo isso, 

inclusive nós temos o combinado de toda sexta nós estarmos 

fazendo a contação de histórias com eles. Uma sexta a contação de 

histórias, outra sexta brincadeira, coletivo (PROMETEU, 2013). 

 

 

Pandora: Olhe, eu vou dizer com toda certeza que não. Eu peço, 

eu comecei esse trabalho de discussão sobre a leitura, esse trabalho 

agora, estamos descobrindo... quando a gente chegou aqui o acervo 

tava, assim,  muito deteriorado o acervo daqui. Quando a gente 

chegou aqui, esse acervo não existia. Então, a gente foi trazendo, 

apresentando, fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo. Agora é 

que a gente recebeu mesmo um acervo bom, e a gente está 

discutindo sobre o que é leitura, sobre o que é ler, o que é que o 

professor pensa sobre o que é ler, ler pra criança, como é o ler 

pra criança. O que eu conversei com eles no último planejamento 

foi a gente fazer a nossa sexta-feira, a gente tá fazendo uma sexta-

feira uma roda de leitura, todas as sextas-feiras (PANDORA, 

2014). 

 

 

Independente das orientações recebidas pela assessoria técnica da Secretaria 

Municipal de Educação, do conhecimento sobre as políticas de fomento à leitura 

existente no país, da sua formação como leitor, ou mesmo professor mediador de 

leitura, o professor tem consciência da necessidade de ler para as crianças da Educação 

Infantil. 

Nessa etapa de ensino, mesmo sem saber ler convencionalmente, as crianças 

precisam ser postas em contato com os mais variados suportes de leitura, pois o livro 

por si só já possui uma imagem de conhecimento, de saber, de cultura e de 

respeitabilidade. A literatura para infância “é recreação, jogo lúdico, no contexto 

infantil: e isso é bastante para torná-la imprescindível a qualquer programa 

educacional que vise à criança” (CARVALHO, 1984, p. 176).  



217 
 

Acreditamos que a literatura desempenha um papel decisivo na vida da 

criança. Entretanto, devemos lembrar que não basta apenas apresentar o acervo a ela. 

A ação vai além disso. Faz-se necessária uma prática consciente com implicações 

teóricas,  metodológicas e críticas sobre o acervo que está sendo oferecido à criança na 

escola. Os depoimentos dos nossos sujeitos revelam encontros e desencontros entre o 

livro, a leitura e o leitor no contexto das práticas de leitura desenvolvidas com as 

crianças nas instituições de ensino.  

A visão de conduzir práticas de leituras sistemáticas com a criança, na voz de 

alguns entrevistados, aparece como uma oportunidade de favorecer a leitura e a 

releitura dos livros, a organização de um cantinho da leitura dentro da sala de aula, o 

desenvolvimento de projetos pontuais com duração anual ou fracionados e atrelados a 

um momento festivo;  rodas de contação de histórias pontualmente em determinado 

dia, de maneira a tornar regular as ações voltadas para a leitura de literatura, são ações 

de encontro entre o leitor, o livro e a literatura, visto que as rodas de conversa com as 

crianças da Educação Infantil são momentos de socialização, de estímulo da 

linguagem oral e um momento propício para a entrada dos livros e da leitura de 

literatura.    

Em outro momento, a rotina de leitura apresentada pelos gestores e 

coordenadores não contempla o fenômeno estético do texto literário tão decisivo para 

a formação da criança leitora, visto que a literatura é um meio eficiente de 

enriquecimento e desenvolvimento da personalidade, da vida em sociedade e do senso 

crítico. Sem contar que é na infância a fase em que se aprende a gostar de ler, pois é 

nesse período de vida em que estão todas as disponibilidades para o prazer da leitura, 

pois, pela própria natureza pueril, a criança se desenvolve pela brincadeira. O mais 

importante nas rodas de leitura é abrir o espaço ao diálogo para que as crianças façam 

comentários sobre o que acabaram de ouvir, estimulando a linguagem oral e expondo 

seu ponto de vista. A literatura é espaço de construção de subjetividades, ela pode 

representar para cada criança na roda sentimentos diferentes, e quanto mais o professor 

se envolver com os livros e as histórias, mais ele vai poder contribuir com a formação 

da criança leitora. 

Ao mesmo tempo em que verificamos esses desencontros, vemos práticas 

plausíveis de sistematização de leitura, como a pesquisa sobre os autores dos livros de 

literatura, o estudo com os professores sobre o ato de ler, o lançamento de livros 

confeccionado pelas próprias crianças, além do reconhecimento da função da escrita 
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do texto literário, enfatizada por uma coordenadora quando nos diz que a “leitura 

precisa ser sistematizada porque a leitura vai dar também além do escrito que tá lá, vai 

dá a criança o sentido do vocabulário, de ampliação de contexto, ideia de começo, 

meio e fim da história” (PERSÉFONE, 2013). 

Segundo Amarilha (2012), “na literatura, a palavra é o elemento mais 

importante, é ela que desencadeia o universo imaginado” (AMARILHA, 2012, p.54). 

Quando um professor lê para uma criança, ela não apreende apenas os conteúdos das 

histórias e suas características, mas também como as pessoas utilizam a leitura. 

Apreende os comportamentos típicos de um leitor, como o manuseio das páginas de 

um livro, o cuidado com o acervo, como guardar o livro. A criança usa e compartilha 

da leitura como uma prática social.  

Trabalhar de forma sistematizada com a leitura não significa desenvolver 

atividades que levem a criança a aprender a ler. De acordo com Amarilha (2012), as 

práticas de leitura devem conduzir a criança a entrar no jogo lúdico da ficção para que 

ela possa transitar entre o real e o imaginário de forma lúdica. “Essa habilidade de 

transitar por dois mundos – que o lúdico proporciona- introduz a criança no 

conhecimento dos limites das coisas acontecidas e das inventadas” (AMARILHA, 

2012, p. 54).   

Aprender a ler e atribuir sentido à leitura não é apenas decifrar códigos, ainda 

que necessário. Na Educação Infantil, não há essa obrigatoriedade. Mesmo sabendo 

que o tempo de aquisição dessa habilidade é diferente para cada pessoa, e que não 

termina nunca, é indiscutível que a formação do leitor depende do conhecimento que o 

sujeito já possui, da motivação que tem para aprender e das experiências leitoras 

propostas a ele desde a mais tenra idade. Por isso cabe nas rodas de leitura da 

Educação Infantil, proporcionar o encontro entre o leitor e o livro como uma prática de 

comportamento favorável ao gosto de ler; o consumo de livros com a finalidade de 

estimular a aquisição de livros com constância e  o incentivo à leitura como uma 

prática permanente da criança. 

Conduzir uma criança a ler na ótica da alfabetização não garante a ela a 

formação leitora, tampouco que ela continue lendo ao longo da vida, como uma fonte 

de prazer e mesmo uma necessidade vital. Para tanto, 

 

É preciso conscientizá-la dos valores que ela desperta, tornar a 

leitura interessante aos olhos da criança, como uma fonte de 
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surpresas e descobertas. E é por isso que a leitura deve começar não 

quando a criança lê, mas quando ela começa o jogo simbólico da 

linguagem (CARVALHO, 1984, p. 197). 
 

Para esse nível de ensino, a literatura o que interessa na relação entre o 

professor mediador de leituras e a criança, é o entusiasmo pelo que se está lendo, 

desejo de compartilhar experiências com que convive e nos lugares que convivem a 

leitura, apresentando a criança textos de gêneros variados, despertando-lhes o interesse 

pelo manuseio de livros que devem permanecer dispostos por todos os lugares em que 

a criança transita como a sua casa, a escola, a biblioteca. 

 

5.5 BIBLIOTECA ESCOLAR: UM CANTINHO OU UM PUXADINHO PARA A 

ENTRADA DOS LIVROS? 

 

A biblioteca é o lugar para a entrada dos livros e da leitura como disse 

Lobato, em a Reforma da Natureza (1941). Não há como pensar a biblioteca sem 

idealizar um espaço físico e como os profissionais da educação a veem dentro de uma 

escola.  

Apesar das leis que instituem a criação de biblioteca em todas as escolas 

brasileiras, de acordo com os dados coletados para esta pesquisa, poucos Centros de 

Educação Infantil afirmam possuir biblioteca escolar, conforme mostra o Gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Espaços de leitura nos CMEIs 

 
 Fonte: SILVA, 2013. (elaborado pela autora para fins de pesquisa) 

 Referência: Questionário Comitê Gestor 
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No entanto, durante as visitas de campo realizadas para composição do 

corpus desta pesquisa, encontramos um Centro Municipal de Educação Infantil que 

tinha um lugar reservado para guardar o acervo literário da escola, segundo a 

coordenadora pedagógica, “um espaço tão minúsculo que só cabe uma pessoa dentro” 

(PERSÉFONE, 2013). 

O espaço era uma espécie de almoxarifado, onde os livros, 

catalogados e bem organizados dividia espaço com brinquedos, 

caixa de som, colchonetes, jogos e outros materiais de uso 

pedagógico. Na porta tinha uma plaquinha indicando que aquele 

local era uma biblioteca escolar e com um nome próprio masculino. 

Ao perguntar quem era o sujeito que nomeava a “biblioteca”, a 

gestora respondeu: “não é nenhuma personalidade, não, professora, é 

o nome do moço que doou as prateleiras para essa „grande 

biblioteca‟; então resolvemos homenageá-lo”. Aquele lugar jamais 

poderia permanecer com a plaquinha de biblioteca, mas ninguém na 

escola percebia a incoerência de manter num ambiente alfabetizador 

aquela indicação na porta, quando a palavra não fazia nenhuma 

relação com o significado (DIÁRIO DE CAMPO DA 

PESQUISADORA, 2013). 

 

         Imagem 9 – Biblioteca no CMEI 

 
          Fonte:  Dados de campo da pesquisadora (2013) 
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         Imagem 10 - Almoxarifado com nome de biblioteca 

 
          Fonte:  Dados de Campo da pesquisadora (2013) 

 

A instalação de uma biblioteca deve ser feita obedecendo a critérios de 

ambientação apropriados para ser um espaço de aprendizagem inovadora capaz de 

oferecer oportunidades para a formação do leitor, conforme o Art. 4º da Lei 

6.094/2010 da lei municipal que dispõe sobre a Criação da Política de Promoção da 

Leitura Literária nas Escolas Públicas do Município do Natal 

 

I - Biblioteca: ambiente preparado para a realização de pesquisas, 

leitura espontânea, empréstimos e atividades de mediação de leitura. 

O acervo é composto de obras literárias e de referência (dicionários; 

enciclopédias; manuais; gramáticas da língua portuguesa, mapas, 

atlas, entre outros).  
 

A imagem da biblioteca ou de um espaço para formação de leitores deve ser 

trabalhada cuidadosamente, a fim de se criar condições de simpatia, respeito e atração 

para os leitores mirins. “Ainda que não leitora, a criança pode e deve participar da 

literatura através da audição de poemas, relatos de histórias ou leitura de livros de 

imagens” (AMARILHA, 2012, p. 56). 

 A biblioteca não deve ser um espaço empoeirado ou um depósito de livros, 

tampouco devemos confundi-la com uma sala de recreação ou brinquedoteca, ao se 

tratar das instituições de Educação Infantil. A função da biblioteca para esse nível de 

ensino é específica: “o lugar onde os livros moram, se deslocam, são emprestados, 

devolvidos e lidos” (PARREIRAS, 2012, p. 184).  
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Outrossim, partilhamos de um conceito muito mais amplo para o espaço da 

biblioteca, proposto por Amarilha (2012), quando diz que a biblioteca deve ser uma 

instituição da pós-modernidade, 

 

É nesse sentido que entendo a “Biblioteca” como uma instituição 

pós-moderna por excelência, pois é o encontro da diversidade. No 

espaço da biblioteca, passeiam lado a lado todos os tempos que o 

homem já viveu, já imaginou. E mais o tempo da biblioteca não é 

linear porque todos estão ali no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Na 

biblioteca se reúnem também todas as línguas, todos os sotaques. Na 

biblioteca não há espaço para preconceitos, pois se um texto nos 

fornece uma visão demarcada de determinado fato, é possível que o 

texto vizinho diga exatamente o contrário, propiciando ao leitor um 

contínuo exercício de recompor horizontes (AMARILHA, 2012, p. 

76). 

 

 

Pensado assim, nada poderia ser mais moderno do que crianças da Educação 

Infantil utilizando as suas bibliotecas escolares, rompendo com o preconceito, segundo 

o qual a criança, por ainda não estar alfabetizada, não teria condições de frequentar 

uma biblioteca, o contrário do dizer de uma gestora municipal, que, ao ser perguntada 

sobre o fato de nenhum Centro de Educação Infantil possuir biblioteca adequada para 

essa etapa de educação da criança e sobre o cumprimento da Lei 12.244, que dispõe 

sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país, disse que 

 

Olhe, biblioteca não tem. Mas francamente, você acha que deve ter 

biblioteca para criança tão pequena? O que uma criança de pré-

escola e berçário faria numa biblioteca?  

Nós estamos lutando para cumprir a lei, mas será que podemos e 

devemos fazer biblioteca na Educação Infantil? Ainda não sei. 

(CASSANDRA, 2014). 

 

Com relação ao que a criança pequena e o bebê poderiam fazer na biblioteca 

Parreira diz que 

 

para as crianças pequenas e os bebês, a biblioteca será espaço 

inaugural do contato com as emoções e as sensações. Os bebês 

precisam tocar nos livros, cheirar, chupar, morder. Sua pele vai 

aproximar desse objeto tão atraente em rodas de crianças monitorada 

pelos adultos. Nessa etapa do desenvolvimento, o mais importante é 

o toque e toda a estimulação dos sentidos. Então, é necessário criar 

um ambiente tranquilo, para cantar para os bebês, para ler contos, 

para declamar poemas (PARREIRAS, 2012, p. 191). 
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Em outro ponto da cidade, mesmo sem ter ouvido a resposta de Cassandra, 

Pandora responde do chão da escola onde é coordenadora, igualando a necessidade da 

biblioteca na escola ao mesmo patamar da do refeitório, lembrando-nos do livro pão 

de Lobato, citado no início deste capítulo.  

 

Pandora: Pelo amor de Deus, a gente não diz que é desde 

pequeno que a criança tem que ser incentivada e estimulada à 

leitura? Se é desde pequena, o CMEI tem que nascer já com sua 

biblioteca, não é não? Já tem que nascer! É uma pena que no 

Brasil nossas escolas, né, sejam os puxadinhos. Puxa uma sala, 

depois puxa não sei o quê, puxa um refeitório e depois que puxa 

tudo, puxa um cantinho para ser uma biblioteca. Uma 

biblioteca, né? O lugar mais importante de um país, que é a escola, 

é renegada a algo que não é tão importante. Então isso, é um país, 

né, de pessoas que não valorizam o saber, porque se a gente 

valorizasse o saber, nossa escola seria bem estruturada. Nossa escola 

era pra ter tudo e principalmente uma biblioteca. Então as 

coisas no Brasil são feitas às avessas. É o país do contrário, assim 

meio as coisas em desequilíbrio. Como é que se cria uma escola 

com salas de aula sem biblioteca? Pensar a escola nesse país é 

como se não fosse importante, mas a escola é o lugar mais 

importante de um país, por isso tem que ter biblioteca, é ali que estão 

os cérebros, é dali que parte toda uma cultura [...] Mas ainda espero 

que nos CMEIs, pelo amor de Deus, venha com a biblioteca e 

que as pessoas, deem importância à biblioteca na escola como 

dão ao refeitório das crianças (PANDORA, 2014). 
 

A relação da criança com o livro na biblioteca possibilita o seu 

desenvolvimento cognitivo, cultural e linguístico, estabelecendo novos padrões de 

raciocínio e estimulando para as primeiras habilidades de uso dos recursos 

informacionais, além de proporcionar o contato com a literatura que “pode dar voz ao 

leitor, contribuir para sua formação cidadã, criar atmosferas de expressão estética e de 

comunicação de um olhar crítico sobre a vida” (PARREIRAS, 2012, p.188).  

A fala de Cassandra denota claramente a falta de compreensão que se tem do 

uso da biblioteca por crianças pequenas, assim como o desconhecimento de como se 

organiza uma biblioteca para as crianças desse nível de ensino. Para Cassandra a 

criança da Educação Infantil não teria o que fazer na biblioteca, pois sob a sua ótica 

todos os sujeitos que frequentam uma biblioteca devem possuir as mesmas habilidades 

cognitivas da fase adulta, desconsiderando-se as principais teorias que fundamentam a 

educação da criança de zero a cinco anos.  

Já na fala da coordenadora, percebemos que há um entendimento a respeito 

da necessidade de se formar a criança leitora desde a Educação Infantil. Pandora 



224 
 

entende a biblioteca escolar como um lugar de aprendizagens em um espaço planejado 

adequadamente e organizado para esse fim, e faz em um discurso carregado de 

emoção  severas críticas  ao fato de não se ter biblioteca para esse nível de ensino, aos 

arranjos feitos para se disponibilizar o acervo para as crianças e  a falta de 

cumprimento da lei no Brasil e no município de Natal.  

A biblioteca da qual falamos neste estudo é a biblioteca infantil, espaço 

lúdico por excelência que abriga várias atividades do brincar com o intuito de criar e 

desenvolver o gosto pela leitura, adquirir conhecimento e desenvolver o 

comportamento leitor dentro de um espaço constituído na sociedade como a instituição 

do saber. A criança pequena não frequenta a biblioteca escolar com a mesma 

finalidade das crianças maiores ou dos adultos. A inserção das bibliotecas nas escolas 

de Educação Infantil tem a finalidade de desenvolver nas crianças uma atitude positiva 

com relação ao espaço consagrado ao saber e aos recursos informacionais, 

especialmente aos livros. 

 

Uma biblioteca dedicada aos livros para bebês e crianças pequenas é 

uma iniciativa de grande relevo. O lugar dos livros serem oferecidos 

a muitas pessoas é exclusivamente a biblioteca. Então, lá é o lugar 

sagrado do encontro entre o bebê e o livro (PARREIRAS, 2012, p. 

185). 

 

 De acordo com os estágios de desenvolvimento cognitivo da criança 

definidos por Piaget, as crianças de antes dos seis anos são capazes de desenvolver 

tarefas que exigem categorização e classificação, podendo, sim, ser preparadas para 

usar a biblioteca a partir desses conhecimentos. Desse modo elas se familiarizam com 

a biblioteca e começam a se interessar pelos livros do acervo através da escuta de 

histórias, do manuseio com o objeto livro e na interação com o outro dentro do espaço 

de leitura. 

Nesse sentido, podemos considerar que as atribuições da lei que institui a 

obrigatoriedade das bibliotecas escolares no Brasil tem um valor para além do que 

seria óbvio, já que a prática da leitura é inegavelmente essencial para a aquisição do 

conhecimento.  Sabemos que nem todas as crianças que chegam à escola tiveram as 

mesmas oportunidades de viver experiências com livros e bibliotecas, sendo a escola a 

única oportunidade para ouvir história e manusear livros. Assim, a lei cumpre o papel 

de democratizar os bens culturais instituídos na sociedade, dentre os quais a leitura.  
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No entanto, apesar do trabalho sistemático realizado pelo Ministério da 

Educação nas últimas décadas com o objetivo de fomentar a leitura, da produção de 

material fruto das pesquisas sobre o Programa Nacional biblioteca da Escola, das leis 

do livro e da leitura, da distribuição de acervo e da garantia orçamentária para 

ampliação das bibliotecas escolares, ainda convivemos com uma realidade em que 

nenhuma escola pública municipal de Educação Infantil dispõe de uma biblioteca para 

suas crianças.  

À Educação Infantil de Natal se destinam apenas cantos de leitura dentro das 

salas de aula em substituição as bibliotecas ou salas de leitura. Em alguns Centros de 

Educação nem isso é possível, devido ao tamanho das salas de aula. O espaço de 

leitura se resume a instrumentos móveis para circulação de acervo, como mala 

literária, pasta da literatura, caixa das histórias ou baú literário, ainda que disposto na 

própria lei municipal que o Poder Público deva assegurar a formação do leitor em 

todas as escolas de Educação Infantil do Município, favorecendo o acesso ao 

conhecimento e aos seus bens culturais da humanidade, conforme as diretrizes 

observadas:  

 

I – Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula a partir de 

uma centena de alunos, tenham o seu espaço de leitura bem 

estruturado, seja biblioteca e/ou sala de leitura, ainda que optem por 

manter um canto de leitura em cada sala de aula ou se utilizem de 

instrumento móvel para a disponibilização de acervo; 

 

II - Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula inferior a 

uma centena de alunos, tenha um canto de leitura em cada sala de 

aula, ainda que se utilizem de instrumento móvel para circulação de 

acervo (NATAL, 2010, Lei 6.094). 

 

 

De acordo com o disposto nessa Lei, apresentamos as definições de Sala de 

Leitura e Canto da Leitura: 

 

II - Sala de Leitura: ambiente preparado para a realização de 

atividades de mediação de leitura, empréstimos e leitura espontânea. 

O acervo é composto, majoritariamente, de obras literárias. 

 

III - Canto de Leitura: é um ambiente preparado na própria sala de 

aula para a realização de atividades de mediação de leitura, 

empréstimos de livros e leitura espontânea (NATAL, 2010, Lei 

6.094). 
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A pesquisa de campo nos revelou, porém, que poucas escolas possuem sala 

de leitura e que algumas delas são assim denominadas sem que haja a menor condição 

de sê-la, uma vez que é uma brinquedoteca ou uma sala de multiuso, ou uma sala de 

apoio pedagógico, dividindo-se o espaço com o professor em planejamento e outros 

materiais. É consenso entre os atores entrevistados que ocupam os cargos de gestão ou 

coordenação escolar que a existência de uma biblioteca na Instituição de Educação 

Infantil é de fundamental importância para se criar o gosto pela leitura e familiaridade 

com o espaço de pesquisa e do saber. Contudo, muitas vezes faltam condições de 

pessoal ou de espaço para abrigar a leitura, conforme os discursos de dois atores desta 

pesquisa, que ocupam cargo de coordenação pedagógica, ao responder sobre a 

existência de um espaço de leitura no CMEI. 

 

Orfeu: Pronto, os espaços de leitura que a gente tinha era uma 

sala que era sala, que ainda existe, sala de multimeios. E lá tinha 

um espaço maior, grande, um cantinho da leitura. De certa forma,  

essa sala foi ficando inviável porque como a gente não tinha um 

professor, a secretaria não disponibilizava uma pessoa que 

ficasse com essa sala, a gente começava a usar, a gente via que os 

livros estavam se acabando muito rápido, não estava tendo um bom 

aproveitamento desse espaço porque esse espaço era sala de 

leitura, era brinquedoteca, era sala de vídeo, era vários espaços 

diferentes.  Então, pra questão da leitura a gente viu que ficou 

inviável. Então, a gente colocou o cantinho dentro da sala 

efetivamente (ORFEU, 2014). 
 

Medeia: Eu penso que o espaço delimitado para a leitura arruma a 

cabeça da criança. Não é o espaço sozinho que vai formar o leitor. 

Não é colocando as crianças lá que elas vão todas virarem leitores, 

não é assim. Mas é através da oportunidade de frequentar um espaço 

de leitura, de escolher o livro, de descobrir o mundo. De ser feliz 

(MEDEIA, 2014)  

 

A política de leitura para Educação Infantil de Natal gerida pela Secretaria 

Municipal de Educação apresenta medidas diferentes no tocante aos espaços físicos e 

aos profissionais mediadores de leitura. Para o Ensino Fundamental, há bibliotecas e 

mediadores de leitura, enquanto que para Educação Infantil, a política de gestão 

defende cantos de leitura e a mediação feita apenas pelo professor titular da sala. Em 

resposta a ausência do professor mediador de leitura, obtivemos a seguinte explicação: 

 

Cassandra: são decisões tomadas de acordo com a estruturação da 

parte diretiva da Secretaria. A Secretaria tomou a decisão de fazer 

esse encaminhamento. Na Educação Infantil, o que a gente 
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observa é que a leitura de literatura, o trabalho com a leitura, 

ele faz parte do lúdico, então ele está muito presente no diálogo que 

é executado na própria rotina do trabalho diário, não é algo tão 

sério, então assim... (   ) Não se pensa. Hoje o departamento não 

pensa numa figura que esteja fora da sala de aula (CASSANDRA, 

2104). 

 

A literatura, assim como a educação destinada às crianças pequenas, sempre 

carregou ao longo de sua história um ranço de discriminação. As escolas de Educação 

Infantil por muito tempo foi considerada um direito da mãe e não da criança, sendo em 

sua essência assistencialista, vista como um lugar de se “guardar” crianças enquanto a 

mãe trabalhava. Com a literatura não foi diferente. Ela foi “pensada e elaborada para 

infância, na verdade, sempre ignorou seus anseios e impôs antes de tudo a visão do 

adulto sobre a criança”(AMARILHA, 2012, p 48). Nasce como um gênero menor com 

a finalidade utilitária e pedagógica, 

 

em sua origem a Literatura Infantil serviu mais ao adulto e à 

aculturação da criança a novos padrões de comportamento, higiene e 

virtude, o fato é que, na atualidade, já se pode falar de uma larga 

produção brasileira que leva em conta a criança [...] que trazem nos 

textos proposições sugestivas que respeitam a criança na sua 

capacidade  lúdica, poética e criativa para responder com 

inteligência aos jogos propostos pela literatura (AMARILHA, 2012, 

p. 48). 

 

Contudo, depois da marca revolucionária da constituição de 1998, garantindo 

uma educação de qualidade e organizada com características específicas para a criança 

de zero a cinco anos, não é admissível concordar com a voz de uma gestão que afirma 

“não ser algo tão sério” as questões relativas à leitura, à literatura e à mediação desta 

nos espaços de leitura destinados à Educação Infantil.  

Cassandra afirma que a literatura faz parte do lúdico e é justamente por essa 

característica que a literatura para crianças da Educação Infantil deve ser meta 

pedagógica maior, porque 

 

brincar é coisa muito séria, e além de tudo a atividade lúdica que a 

literatura oferece desenvolve na criança uma atitude positiva para 

com a aprendizagem, com a sala de aula, com a escola, pois o lúdico 

é estimulante, apaixonante, envolvente, mobilizador (AMARILHA, 

2012, p. 56)  
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Quanto mais cedo a criança se aproximar do mundo dos livros e do universo 

cultural proporcionado pela literatura, essa familiaridade lhe trará segurança em si 

própria, possibilidade de imaginação, de criação de fantasias e compreensão da 

realidade. E, certamente, ela poderá gostar dos livros e da literatura. 

Devido aos primeiros resultados sobre como é vista a biblioteca para 

Educação Infantil e que direcionamentos a política pública de leitura tem tomado pela 

visão dos técnicos da Secretaria de Educação, e pelos gestores escolares na Rede de 

Ensino do município de Natal, buscamos no campo investigar quais os mecanismos e 

incentivos, atividades e projetos de leitura que acontecem no âmbito dos Centros 

Municipais de Educação Infantil para fomentar o gosto pela leitura entre as crianças 

desse nível de escolaridade. 

A mediação de leitura literária ainda precisa fazer parte de uma prática dentro 

das escolas. Apesar de perceber que os livros chegam às instituições escolares via 

PNBE, Secretaria de Educação ou por outros meios, a maioria das escolas que 

constituem corpus desta pesquisa não apresenta histórico de eventos literários, 

conforme mostra o gráfico a seguir. 

 

     Gráfico 11 – Eventos Literários 

 
      Fonte: SILVA, 2013. (elaborado pela autora para fins de pesquisa) 

      Referência: Questionário Comitê Gestor 
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Os eventos literários se constituem em oportunidades de socialização e 

promoção do livro e da leitura dentro do ambiente escolar. A chegada dos livros do 

PNBE nas escolas poderia bastar para a alegria de toda comunidade educativa e é 

também um motivo para reflexão do professor sobre as práticas de mediação de leitura 

e de criação de elos entre o leitor e o texto nas rodas de leitura com as crianças da 

Educação Infantil. 

A grande parte dos centros de Educação Infantil pesquisados dispõe de cantos 

de leitura engendrados em prateleiras, varais ou cestos, conforme podemos observar 

nas imagens que se seguem. 

 

                 Imagem 11 – Canto da leitura - prateleira 

 
                    Fonte:  Dados de Campo da pesquisadora (2014) 

 

 
                   Imagem 12 – Canto da leitura - varal 

 
                     Fonte: Dados de Campo da pesquisadora (2014) 
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                   Imagem 13 – Canto da leitura - cestos 

 
        Fonte:  Dados de Campo da pesquisadora (2014) 

 

Apesar de não terem bibliotecas, alguns Centros são capazes de cumprir uma 

rotina de leitura mediada às crianças, conforme relata uma das gestoras: 

Perséfone: A gente tem como rotina na escola a leitura diária para 

as crianças com a professora da sala. A orientação que a gente faz é 

que todo dia tenha na rotina da escola a contação de história. É a 

professora quem tem a oportunidade de contar a história para as 

crianças. Não é numa hora fixa. Tem criança que prefere na hora do 

repouso, tem professora que coloca as crianças para dormir contando 

histórias. Outra coisa, nós já tivemos aqui, nesse projeto que uma 

professora faz com as crianças, uma culminância. Já chamamos a 

comunidade e outras pessoas que já vieram aqui fazer uma conversa 

com as crianças, pessoas que têm mais intimidade com a literatura, 

já vieram várias pessoas aqui. Teve uma tarde que fizemos um chá 

literário, entendeu? Trabalhamos um projeto de cultura popular e 

vivenciamos muitas brincadeiras populares e tal. Nós também 

fazemos passeio com as crianças, nós já fomos para a biblioteca do 

SESC, e passamos a manhã lá. Foi uma manhã bem diversificada 

com a Bibliotecária do SESC. E também fizemos outro passeio para 

biblioteca do IFRN.  Fizemos um passeio também para o Museu do 

Brinquedo, lá tem uma mini biblioteca. Três anos seguidos nós 

fomos para o evento que o SESC promove com livros literários lá no 

pavilhão da Zona Norte (PERSÉFONE, 2013). 
 

O relato de Perséfone, referente às principais atividades de mediação de 

leitura desenvolvidas no CMEI, demonstra que a rotina de trabalho desenvolvida com 

base nas práticas da leitura com as crianças pequenas é possível e necessária para 

oportunizar o contato com o livro, agir com autonomia e discernimento sobre o mundo 

que as cerca.  
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É verdade que a ausência da biblioteca não se constitui como determinante 

para o não uso do acervo do PNBE ou a falta de uma prática pedagógica voltada para 

promoção da leitura na Educação Infantil. Todavia, entendemos que existência dela é 

essencial para tornar significativo o contato das crianças pequenas com a pesquisa, a 

cultura, os livros e com outros materiais de informação, além de permitir-lhes a 

exploração do conhecimento e o trânsito entre os espaços que congregam 

simultaneamente a cultura, a literatura e o saber. Ensino e biblioteca são instrumentos 

essenciais para a formação integral do estudante; “ensino e biblioteca não se excluem. 

Completam-se. Uma escola sem biblioteca é um instrumento imperfeito” (FILHO 

apud SILVA, 2003, p. 67). 

Ressaltamos que embrenhados no campo de investigação, encontramos CMEI 

com salas de leitura relativamente adaptadas para as crianças, dispondo de um acervo 

de livros literários de boa qualidade e com boa quantidade. A sala tem expositores de 

livros, chamados de “bolsões”, confeccionados com tecido e plástico transparente; 

para o faz de conta, fantasias, lenços, chapéus para serem usados como incrementos de 

leitura, além de possuir ar condicionado, colchonetes e almofadas para o conforto das 

crianças. Também há nessa unidade de ensino uma professora para mediar leitura entre 

os pequeninos, conforme mostram as imagens 14 e 15. 

 

 

        Imagem 14 – Bebeteca 

 
             Fonte: Dados de Campo da pesquisadora (2014) 
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           Imagem 15 – Sala de Leitura com mediadora  

 
             Fonte: Dados de Campo da pesquisadora (2014) 

 

Em resposta à entrevista, as gestoras relatam que toda estrutura existente na 

instituição começou com a conquista de um espaço. Em comum acordo decidiram que, 

mesmo pressionadas pela comunidade, diminuiriam a quantidade de matrícula para 

que a única estante de livros desse lugar a uma sala de leitura. Uma iniciativa que 

parece pequena e óbvia, mas que tem um traço de luta e resiliência do grupo gestor, 

uma vez que diminuir o número de matrícula afeta diretamente a parte administrativa 

dos recursos que vem para escola, além de travar embates com a comunidade local. 

 

Medeia: Nós temos todos os anos uma lista de mais de 200 

excedentes para matrícula, e sabemos que não podemos dar jeito 

nisso. Então não priorizamos a quantidade e sim a qualidade. A 

gente tem que fazer o melhor, mas infelizmente não pode ser pra 

todo mundo. De que adiantaria encher a escola de menino, sem 

estrutura para trabalhar? Então é isso. Foi uma decisão da gestão. 

Na gestão ou você se compromete e enfrenta o problema assumindo 

os riscos ou você não faz nada. Aqui nós somos pressionados por 

bilhetinhos de políticos, líderes comunitários, querendo colocar 

menino a mais, mas o nosso trabalho é garantir a qualidade. Nós 

primamos por isso. Então resolvemos que o espaço de leitura tinha 

que existir na escola; então nos respaldamos nos documentos oficiais 

e primamos por compra de livros e materiais que auxiliem na leitura, 

fantoches. Materiais que pudessem auxiliar na contação de história, 

no trabalho com a literatura. Tudo garantido no PPP da escola. Foi 

assim que tudo começou: garantindo o espaço e o tempo para leitura 

e depois envolvendo a família nos projetos para que a leitura 

chegasse também em suas casas (MEDEIA, 2014). 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), a leitura de história é o momento em que a criança pode conhecer a forma de 

viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras 

culturas de outros tempos e lugares que não o seu. A decisão tomada pelas gestoras 

destaca-se pela coragem do enfrentamento entre o real, o possível e o ideal do que se 

deseja em qualidade na educação. Essa decisão revela a exceção à regra: onde o poder 

público não atua, a iniciativa privada ocupa espaço. 

Diante da ausência de medidas administrativas da Secretaria de Educação em 

criar espaços de leitura para Educação Infantil, elevando pelo menos o status de canto 

da leitura para sala de leitura, a gestão resolve de forma autônoma instituir projetos de 

leitura no seu Projeto Político Pedagógico para respaldar a decisão. Ações como essa 

são necessárias para promoção da leitura e para ligar a criança à literatura, tornando os 

materiais suportes de leitura mais próximos dos alunos, ampliando seu caráter festivo 

e cultural, desenvolvendo projetos que envolvem as famílias. Isso também se 

configura, nos tempos atuais, como formas importantes de promoção da leitura. 

A gestão de uma escola não se realiza isoladamente. Ao contrário, são 

marcadas por muitos fatores e contingenciadas pelos contextos em que ocorrem, 

compreendendo as necessidades das pessoas envolvidas, o tempo, o espaço, e por não 

dizer, os recursos financeiros. Percebendo as diferentes características existentes nessa 

instituição de Educação Infantil em relação às outras visitadas, como a presença de um 

mediador de leitura, espaço físico climatizado e um acervo diferenciado, resolvemos 

aprofundar a investigação na tentativa de descobrir qual era o diferencial da gestão. 

 Descobrimos que essa instituição participa de uma parceria firmada com a 

iniciativa privada e junto com ela desenvolve bazar para compras de livros. A escola 

foi vencedora de um concurso realizado por essa empresa na Rede Municipal de 

Ensino e recebeu um prêmio de quinze mil reais, em 2010, o que possibilitou a 

ampliação da sala de leitura, a climatização e a criação da bebeteca, conforme nos 

revela as falas da coordenadora: 

Helena: Nós temos um projeto de leitura firmado em parceria com o 

Instituto desde 2010. Essa parceria começou por causa do nosso 

projeto de leitura. Nessa parceria eles não nos davam dinheiro, 

eles faziam bazares na escola, os voluntários vinham contar 

história, faziam um trabalho de leitura também no CMEI e esses 

bazares eram investidos na parte de leitura.  

 

Pesquisadora: E como era esse bazar? Vocês participavam como? 
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Helena: Bom, nós fazíamos um plano de ação. As professoras 

achavam o acervo muito pequeno, então a gente necessitava, por 

exemplo, de estantes, as estantes eram de ferro, então machucavam 

as crianças, então o que a gente pensa? A gente pensa que para 

melhorar a gente precisa de suportes na parede. Isso vai melhorar? 

Vai. Então vamos colocar no plano de ação para apresentar ao 

Instituto. Livros, nós precisamos de livros, então vamos colocar no 

plano de ação, a própria ambientação da sala, o que vai melhorar pra 

leitura, então a gente ia colocando no plano de ação então nós 

gestores naquela época, eles vinham, os gestores das lojas, e nós 

apresentávamos o plano de ação. Aí eles diziam tem mercadoria na 

loja tal, então a gente ia e pegava a mercadoria no carro. 

 

Pesquisadora: E qual carro? No carro de vocês? 

 

Eros: Sim, no nosso carro. A gente vinha tão cheia que não dava 

nem para enxergar o caminho direito. Sendo que no dia do bazar 

eles também vinham. Eles marcavam sempre no domingo, aí eles 

vinham com os voluntários e faziam o bazar. A gente participava 

dando o suporte técnico, abrindo a escola, disponibilizando a 

instituição desde a quinta. Eles distribuem fichas, ficam no caixa e 

arrumam. No domingo, já era outro grupo que vinha. Ao término do 

bazar, eles contabilizam os valores e entregam a gestão. Então a 

gente aplicava o dinheiro no plano de ação e depois eles vinham e a 

gente fazia a prestação de contas. Então foi esse dinheiro do bazar 

que proporcionou muita coisa na parte de leitura dentro dessa 

instituição. Tudo o que você tá vendo nesses espaços, os 

colchonetes, os suportes, os tapetes, a bebeteca, tudo foi fruto 

dessa parceria (HELENA e EROS, 2014).  
 

Além do prêmio, conforme revela o discurso da gestão, a escola manteve a 

parceria ao longo de quatro anos com o Instituto. Sabemos que as leis federais, 

estaduais ou municipais defendem as parcerias entre o poder público e as entidades da 

iniciativa privada ou da sociedade civil como fortalecimento das ações de gestão. O 

governo divide as responsabilidades para suprir carências decorrentes das dificuldades 

de cumprimento das metas estabelecidas de uma agenda política, a fim de conseguir a 

eficiência e a eficácia da política. O gestor escolar é chamado “a captar recursos, 

estabelecer parcerias e responsabilizar-se pelo sucesso e pelo fracasso da escola” 

(CASTRO, 2007, p. 123).  

Concordamos com a gestão da escola quando responde sobre o contrato de 

parceria que “toda ajuda é bem vinda”. Discordamos com o deslocamento e a assunção 

de responsabilidades. A iniciativa privada não pode tomar conta das responsabilidades 

da rede de ensino enquanto esta se exime do seu dever. A biblioteca escolar e os 

espaços de leitura de um modo geral deve ser prioridade na criação de uma escola. 
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Está na lei.  A iniciativa privada deve se somar às ações já existentes com o intuito de 

melhorar o nível dos serviços oferecidos. Nunca para substitui-los.  

O que mais nos chama a atenção no contexto desse relato é saber que em um 

Centro Municipal de Educação Infantil que apresenta um bom projeto de leitura, com 

práticas pedagógicas que valorizam as especificidades da criança, seu bem estar e o 

encontro do leitor com o texto, os méritos de um trabalho pedagógico seja atribuído a 

uma instituição privada não relacionada com a educação, já que opera no segmento, 

principalmente, de vestuário.  

As ações da escola foram pensadas e executadas por profissionais capacitados 

e preocupados com a formação do leitor na Educação Infantil.  São professores que 

lutam por uma educação de qualidade e na busca de fazer o seu melhor se submetem 

ao trabalho em dias feriados com vendas de roupas avariadas, a fim de angariar fundos 

para compor o acervo dos espaços de leitura. Vender não é tarefa do professor.  Uma 

parceria assim, não transforma uma rede de ensino, nem contribui para uma visão 

valorativa de seus profissionais. Ela é pontual e não atinge o objetivo predisposto em 

parceria, que é o trabalho em conjunto com regras previamente estabelecidas.  

Depois de tantos estudos e discussões em defesa da profissionalização 

docente, é desconcertante saber que professores se transformam em vendedores de 

mercadorias indesejáveis, colocam seus carros e habilidades a serviço de uma empresa 

privada e ainda se dão por felizes pelos resultados. Estamos diante de uma variação do 

conceito de professor questionado por Paulo Freire na obra “Professora não é tia”. 

Neste caso, argumentamos: professora não é vendedora! 

É verdade que o novo modelo de gestão do sistema educacional baseado na 

descentralização e na autonomia transfere responsabilidade e atribuições que 

tradicionalmente seriam desenvolvidas pelo órgão central, nesse caso, a Secretaria 

Municipal de Educação, para as escolas. Também é verdade que a gestão tem 

autonomia de decisão administrativa, curricular e pedagógica e que as lacunas 

deixadas pelo poder público incutem nos gestores a mentalidade de que eles devem 

fazer parte desse enfrentamento em busca de resoluções, eximindo o poder público da 

provisão do que é lei: as bibliotecas, os espaços de leitura e os profissionais para todas 

as escolas do nosso país. 
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CAPÍTULO 6 

E AGORA, PARA ONDE VAMOS? 

 

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida 

e não desistir da luta, 

recomeçar na derrota, 

renunciar a palavras 

e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos 

e ser otimista. 

 

Cora 

Coralina 

 

 

 

A escolha das epígrafes ao longo deste trabalho sempre buscou anunciar o 

valor semântico de cada capítulo. Nesta, os versos de Cora anunciam o fluxo e refluxo 

do jogo de poder, a espera do resultado por seus atores: gestores, professores, leitores 

da Educação Infantil no que se refere ao acolhimento do PNBE em Natal-RN. Esse 

movimento realizado no chão das escolas ou na academia mostra a busca de resultados 

que, para nós, deveria ter uma única meta: a democratização da leitura.  

 Nossa argumentação é feita de palavras e pela força delas nos revestimos de 

coragem para “acreditar nos valores humanos e ser otimista” quanto à transformação 

da realidade pelo acesso justo à leitura. 

O acesso à leitura em espaços destinados e planejados para esse fim não é 

“um sonho” como proclamaram professores e gestores informantes desta pesquisa. A 

biblioteca escolar é lei regulamentada no país, um direito constituído da criança, ainda 

que não alfabetizada, da Educação Infantil.  

À luz dos versos de Cora, podemos dizer que aprendemos ao longo da vida “a 

renunciar a palavras e pensamentos negativos”. Justamente por isso, ousamos fazer 

uma pesquisa do tipo avaliativa, investigando o processo de gerenciamento utilizado 

para implementação da política de fomento à leitura para Educação Infantil na Rede 

Municipal de Ensino de Natal. 

Entendendo que avaliar implica, inevitavelmente, em um processo 

comparativo entre o estado de cada coisa, o objetivo da nossa pesquisa não era julgar o 

valor ou o mérito relativo à gestão do PNBE na Rede Municipal de Ensino e, sim, 

mostrar pontos de congruência entre os modelos de gerenciamento adotados para a 

http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/
http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/
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implementação dessa política pública e a avaliação de seus resultados para a formação 

do leitor na Educação Infantil de Natal. Nessa direção, tomamos como rumo descobrir 

os encontros e desencontros existentes entre o livro e o pequeno leitor, comparando as 

diretrizes e normatizações, presentes nos documentos e leis e sua aplicabilidade no 

âmbito das unidades de Ensino de Natal. 

A implementação de uma política de formação de leitores, a distribuição de 

livros feita pelo MEC e a presença de livros de qualidade nas escolas, não garantem, à 

luz das ideias lobatianas, que “um país se faz de livros e homens”, tampouco o efetivo 

acesso das crianças à literatura infantil, fato comprovado por meio desta pesquisa, 

cujos resultados revelam que 

 

 a literatura infantil é uma ferramenta imprescindível ao processo de 

formação da criança leitora;  

 

 o acervo do PNBE chega em todas os Centros de Ensino Infantil da 

Rede, mas a maioria dos gestores não o reconhece; 

 

 professores desconhecem o PNBE, como também o acervo que o 

compõe, pois lhes falta aceso ao material enviado pelo MEC; 

 

 em algumas escolas, o material enviado por meio do programa fica 

guardado em armários fechados, longe de professores e de alunos, devido à 

centralização de poder das gestões ou pela errônea concepção de que os livros 

manuseados pelas crianças pequenas serão danificados;  

 

 o cuidado com a aquisição, a seleção do acervo, a preocupação com a 

oferta da leitura e do livro para esse nível de educação com grande aporte de recursos 

se perdem em volumes de caixas fechadas, professores alijados do processo e crianças 

sem o encantamento da leitura e do livro; 

 

 os projetos resultantes das parcerias instituídas pela iniciativa privada 

com a rede pública não atendem ao fortalecimento das políticas de leitura porque não 

atingem a totalidade da Rede de Ensino, sequer a um nível de escolarização, sendo 

pontuais e temporários;  
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 a falta de integração e de comunicação entre os assessores e os 

departamentos da Secretaria de Educação põe em contradição o discurso sobre a 

promoção da leitura na Rede Municipal de Ensino de Natal; 

 

 a formação continuada oferecida aos professores pela Secretaria 

Municipal de Educação, ou no interior das escolas, não contempla o acervo do PNBE 

nem tem como fundamentação teórica o material orientador do programa; 

 

 em virtude do modelo de gerenciamento pautado pela descentralização 

das ações relativas ao PNBE, os livros chegam em caixas diretamente para os Centros 

de Educação Infantil de Natal, sem o conhecimento de setores da Secretaria e, em 

decorrência, os resultados da pesquisa apontam para a invisibilidade do programa, 

visto que não existem atores responsáveis pelo gerenciamento do PNBE e, tampouco, 

pela efetiva implementação da política de fomento à leitura e a democratização do 

livro de literatura para as crianças desse nível de ensino; 

 

 a gestão da Secretaria Municipal de Educação garantiu nos dois últimos 

anos investimentos para ampliação dos acervos de literatura para infância nas escolas, 

cumprindo a lei, não investindo, no entanto, nos espaços de leitura, nem na formação 

com o acervo do PNBE; 

 

 contrariando as leis, no contexto real das instituições de Educação 

Infantil de Natal, não há espaços físicos para biblioteca, ou salas de leitura, 

restringindo-se as atividades aos cantinhos; 

 

 o professor, agente de mediação no processo de formação do leitor, 

necessita ter plena consciência de como a literatura infantil pode figurar no contexto 

da rotina escolar para formar essa criança leitora; 

 

 mesmo com todos os entraves de transferências de responsabilidades na 

gestão do Programa Nacional Biblioteca da Escola, encontramos escolas que,  ainda de 

forma intuitiva, apresentam planejamentos e projetos preocupados com as práticas de 

leitura para as crianças pequenas da Educação Infantil. 
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Diante desse resultado, ressaltamos que urge a necessidade de outras 

investigações avaliativas sobre o PNBE com o objetivo de compreender as alternativas 

propositivas para a implementação dessa política pública de promoção da leitura, visto 

que do ponto de vista de seu papel, a avaliação realizada por esta pesquisa detecta 

falhas sistemáticas nos trâmites das diferentes fases de implementação e afere os 

méritos dos programas durante sua elaboração. Nesse sentido, a tarefa da pesquisa 

também é formativa, permitindo a correção, confirmação de rumos.  

Sabemos que, ao longo da existência de qualquer política pública, surgem as 

necessidades de ajustes, porque no ciclo das políticas públicas, após as etapas de 

implementação, sucedem-se as de avaliação e de extinção. A avaliação é necessária 

para que novos rumos sejam tomados em busca do alcance dos objetivos da promoção 

da leitura. Já para se extinguir uma política pública não é fácil, ela precisa ter atingido 

metas propostas na identificação do problema, senão ela vai afetar diretamente os seus 

beneficiados.  

 Este trabalho teve como motivação investigar e avaliar a implementação do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola destinado à formação do leitor na Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Natal-RN. Nesse sentido, conclui que o 

modelo de gerenciamento descentralizador adotado para essa política de fomento à 

leitura, em que os diferentes atores envolvidos atuam transferindo responsabilidades a 

outros, não havendo alguém ou um grupo que se responsabilize efetivamente pela 

realização de todo o ciclo, compromete seriamente a sua implementação e a realização 

de suas metas. Sendo assim, diante dos resultados que apontam diversas fragilidades 

na rota que liga a gestão do PNBE ao leitor da Educação Infantil em Natal-RN, 

apresentamos algumas proposições como caminhos possíveis, visando à melhoria das 

ações de gerenciamento das políticas de fomento à leitura nas instituições de Educação 

Infantil do Município de Natal. 

Compreendemos que a constituição de uma política de leitura eficaz tem 

como premissa a interlocução dos entes federativos em nível federal, estadual e 

municipal. Nessa perspectiva, faz-se necessária a criação de um canal de comunicação 

com o objetivo de fortalecer o diálogo com o Ministério da Educação por meio do 

acompanhamento sistemático dos seus programas e ações destinados à melhoria da 

qualidade da educação pública, com vistas a reparar a invisibilidade do Programa 

Nacional Biblioteca da Escola e garantir melhorias na qualidade do gerenciamento do 

PNBE nas três esferas do governo e, por conseguinte, a efetiva implantação da política 
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de fomento à leitura e a democratização do livro para crianças e professores desse 

nível de ensino. 

De acordo com os nossos estudos, compreendemos que a literatura é 

educativa e imprescindível para a formação leitora. Trabalhar a promoção da leitura, 

inevitavelmente passa pela formação do leitor com uma prática pedagógica e uma 

teoria renovada para imergir a criança no mundo das palavras, da literatura e da 

imaginação. Para tanto, urge uma ação que descortine as caixas de livros que chegam 

às escolas por meio do financiamento do Governo Federal. Entendemos que o 

conhecimento do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, por todos os 

envolvidos no processo, é um aspecto propulsor para que se disseminem atividades de 

leitura coerentes com a proposta desse programa e, mais ainda, com uma política de 

formação de leitores que se propõe a atingir os estudantes de todas as escolas 

brasileiras.  

Sendo assim, todos os gestores da Secretaria de Educação e os escolares 

precisam ter conhecimento do programa em geral, dos aspectos específicos e das 

diretrizes que norteiam a sua meta: por uma política de formação de leitores. 

Precisamos de gestores que se debrucem sobre o material orientador, que divulguem o 

PNBE e levem a sério a política pública de leitura que, neste ano de 2015, está na 

quarta edição para Educação Infantil, foco deste estudo, e ainda permanece invisível 

na Rede Municipal de Ensino de Natal.  

Os técnicos, gestores e assessores do órgão central precisam corrigir a falta de 

integração e comunicação entre si, para que possam compartilhar e comungar de 

objetivos comuns entre os Departamentos de Ensino, com vistas às melhoria da 

qualidade na educação municipal e na instituição de ações promotoras de leitura, 

conforme preconiza a Lei 6.094/2010 que institui a Política Municipal de Promoção da 

Leitura Literária nas Escolas Públicas do Município de Natal.  

Sugerimos a divulgação vigorosa do PNBE entre os professores por meio das 

formações continuadas oferecidas pela Secretaria de Educação, incluindo-se também 

as gestões e as coordenações escolares, pois, a ampliação da divulgação poderia 

propiciar um engajamento maior em torno dos objetivos de formação de leitores, nessa 

etapa de ensino, como também a eficácia na política pública de fomento à leitura, 

evitando que os acervos fiquem trancados em armários, almoxarifados ou na sala da 

gestão por desconhecimento ou para não danificar nas mãos dos pequeninos. 
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Seguindo os caminhos investigativos das políticas de fomento à leitura, 

descobrimos que as parcerias instituídas entre o poder público e a iniciativa privada, 

através da implementação de projetos sociais, constituem-se em uma via de mão dupla 

que envolve interesses distintos entre os diversos atores e os processos políticos que 

engendram a formação de uma determinada política social. Nesse sentido, sugerimos 

que a parceria entre o poder público e as instituições sociais deva ser firmada com 

regras previamente estabelecidas e com os objetivos comuns, respeitados o status de 

cada parte, já que os parceiros têm a função de se somar às metas e aos planejamentos 

já existentes e fortalecê-los, atuando lado a lado com as políticas públicas. 

No caso das parcerias firmadas entre a iniciativa privada e a Secretaria 

Municipal de Educação, compreendemos que a sociedade civil, que inclui suas 

diversas instituições, pode e deve tomar a si a criação de resoluções para o 

fortalecimento e respaldo das necessidades e problemas existentes dentro da escola. 

No caso do que está posto na Rede de Ensino de Natal, pensamos que a instituição 

privada poderia se articular com o a esfera pública de maneira e estabelecer parcerias 

duradouras e de âmbito universal compartilhando projetos em que se dinamizasse o 

acervo do PNBE em ações conjuntas.  

De acordo com os dados levantados nos Diários Oficiais do município, a 

Secretaria Municipal de Educação investiu, cumprindo as leis da promoção da leitura e 

do livro, nos dois últimos anos, recursos da ordem de oitocentos mil reais em compra 

de livros para Educação Infantil. Se fracionarmos a quantidade de recurso pelo número 

de Centros Municipais de Educação Infantil, encontraremos aproximadamente um 

total de onze mil reais por instituição. Assim, a Secretaria poderia enviar esse valor 

diretamente às unidades escolares para ser investido em reformas de espaços, criação 

de salas de leitura adequadas para crianças da Educação Infantil, elevando os 

cantinhos de leitura ao patamar de sala de leitura, já que existem os acervos do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola e alguns de programas gerenciados por 

instituições da iniciativa privada. Outra proposição seria destinar recursos 

orçamentários para a construção de bibliotecas escolares adaptadas para a Educação 

Infantil em alguns Centros Municipais distribuídos nas quatro zonas administrativas de 

Natal, abertas ao público, de modo que as crianças pudessem frequentá-las com suas 

famílias, por proximidade de localização.  

Por outro lado, corroborando com as vozes que compuseram o arcabouço 

teórico deste trabalho, acreditamos que cabe ao professor criar as condições para que o 
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encontro da criança com a literatura seja uma busca plena de sentido, capaz de 

despertar o gosto pela leitura e formar leitores capazes de experienciar toda a força 

humanizadora da literatura. Para que isso aconteça, não basta apenas ler ou prover 

materialmente as escolas: há de se criar condições e circunstância para facilitar a 

formação do leitor. Na Educação Infantil, a leitura de literatura tem a função iniciática 

de se aprender a ler o mundo pela linguagem. A leitura de literatura fornece, como 

nenhum outro tipo de leitura faz, as condições para experimentar-se como ser 

pensante, imaginativo; capaz de constituir-se e reconhecer-se como ser de linguagem, 

capaz de articular com proficiência o mundo feito de linguagem. 

Compreendemos, por conseguinte, que a presença de livros na escola não é 

suficiente para a implementação de uma política de formação do leitor. Para nós, a 

mediação de leitura é a questão central para manter forte a política do livro e da 

leitura. Já que desejamos formar leitores iniciados na escola, é preciso capacitar o 

professor, sujeito facilitador do encontro entre o leitor e o texto. Na mesma medida em 

que se investe em livros, o governo deve investir no incremento e aparelhamento das 

estruturas físicas promotoras da leitura e na capacitação de professores, pois sem 

mediação segura, sem agentes bem formados e sem estruturas adequadas, entre as 

quais a biblioteca, a leitura se pulveriza. 

Nosso intuito é que as análises deste trabalho possam, de alguma forma, 

contribuir para o gerenciamento de uma relação mais produtiva entre a distribuição de 

obras através do Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE e a formação de 

leitores na Educação Infantil de Natal-RN. 

Os livros não foram feitos para ficar guardados em templos fechados, restrito 

ao silêncio. Silêncio das autoridades, dos gestores, dos professores.  Literatura é a 

palavra em liberdade para quem a escreve e liberdade para quem a lê. É na busca desse 

caminho de liberdade que devemos conduzir as ações de gerenciamento de políticas de 

leitura para proporcionar o encontro dos leitores mirins com o livro, a leitura, a 

linguagem, o sonho, a invenção, a criatividade, o prazer, a arte, a vida. Literatura é 

vida. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 

 

 

 

Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Linha de pesquisa: Educação, linguagem e formação do leitor 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: O Programa Nacional 

Biblioteca da Escola e a Formação de Leitor na Educação Infantil, que tem como 

pesquisadoras responsáveis Sayonara Fernandes da Silva, professora da Secretaria 

Municipal de Natal - SME e aluna de Pós-graduação em nível de Mestrado, e Marly 

Amarilha, professora Doutora do Departamento de Fundamentos e Políticas da 

Educação do PPGEd / CE/ UFRN. 

Esta pesquisa pretende conhecer como estão sendo organizadas as práticas 

docentes relacionadas ao aprendizado da leitura, pautadas no uso do acervo do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola, objetivando a formação da criança leitora, 

bem como analisar as ações norteadoras do PNBE pela SME/Natal e sua 

aplicabilidade em 34 Centros de Educação Infantil de Natal contemplados com as 

edições dos acervos distribuídos em 2008, 2010 e 2012. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o de conhecer o que está 

acontecendo com o grande investimento do Governo Federal em leitura, por meio da 

distribuição dos livros do PNBE, principalmente no que concerne à Educação Infantil 

em escolas de Natal-RN. 

Esta pesquisa se insere na vertente da pesquisa qualitativa, uma vez que esta 

nos permite uma visão mais global da análise dos dados coletados. Caso você decida 

participar, você deverá responder às perguntas de uma entrevista semiestruturada 

(conversação) e estruturadas com questões formuladas previamente (perguntas-

respostas) que serão gravadas para garantir a fidedignidade dos dados coletados.  
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A sua participação, nesta pesquisa, é importante para que se avaliem as práticas 

pedagógicas de leitura desenvolvidas no cotidiano das instituições públicas da cidade 

de Natal utilizando-se o acervo do PNBE e, também, para subsidiar novas práticas de 

leitura com vistas à formação de sujeitos leitores, autônomos e críticos. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Sayonara Fernandes da Silva, telefones 8816-6144 ou 9611-6695.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 

dado que possa identificá-lo. 

Esses dados serão guardados pelos pesquisadores responsáveis por esta 

pesquisa em local seguro por um período de cinco anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética desta pesquisa você deverá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-

3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Sayonara Fernandes da Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nesta pesquisa, e estar ciente dos meus direitos, concordo em 

participar da pesquisa O Programa Nacional Biblioteca da Escola e a Formação de 

Leitor na Educação Infantil e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 Natal, ________ de ______________de_______. 

 

______________________________________________ 
 

 Assinatura do participante da pesquisa 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo O Programa Nacional Biblioteca 

da Escola e a Formação de Leitor na Educação Infantil declaro que assumo inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante deste estudo, assim como manter 

sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

 

Natal, ______ de ________________de ________. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE B - Guião de Entrevista dos Assessores SME/Natal 
 

 

ENTREVISTA COM OS ASSESSORES DA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 BLOCO I 

DISTRIBUIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA CHEGADA DOS LIVROS ÀS 

ESCOLAS 

 Responsabilidade (quem responde pelo programa?) 

 Divulgação (a secretaria desenvolve alguma ação na rede?) 

 Controle e fiscalização do processo (a SME dá assessoramento nas 

escolas para verificar se os livros chegaram e se foram disponibilizado 

para os professores e alunos?) 

 

 BLOCO II 

ACERVO DISTRIBUIDO  

 Conhecimento – o que se sabe sobre o PNBE (existe estudo 

sistematizado do acervo) 

 Avaliação geral sobre os livros do programa (quantidade, qualidade, 

literalidade, plasticidade do livro, entre outros aspectos que você julga 

importante) 

 Reserva técnica (existe, onde está, qual o uso) 

 

 BLOCO III 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VIA SME 

 Formação continuada (com quem, para quem e como?) 

Mediadores de leitura (quem são, qual formação desses sujeitos, o 

porquê da função?)  

 Escola de leitores/ IDE (qual a relação com a SME?) 

 

 BLOCO IV 
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UTILIZAÇÃO DO ACERVO 

 Utilização dos livros para a formação continuada dos professores 

 Utilização dos livros no contexto da escola 

 Projetos de leitura desenvolvidos, orientados e/ou executados pelos 

formadores da SME 

 

 BLOCO V 

ESPAÇO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 Estrutura física predial e de instalações (computador, móveis, espaço) 

 Acervo (estado do acervo PNBE)  

 Além do acervo do PNBE que outros materiais estão disponíveis 

 Organização técnica 

 

 BLOCO VI 

POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE LEITORES ASSUMIDA PELA SME 

  Cumprimento da lei 12.244 ¹ (Quais as providências tomadas? Ações 

da SME? Entraves e possibilidades?) 

 Ações da prefeitura (projetos, recurso para aquisição, planos e/ou ações 

de fomento à leitura) 

 Comitê de Leitura PMLLE 6.094 ² – Quais os direcionamentos para 

tomados para a construção da lei que rege o Plano Municipal de Leitura 

Literária na Escola? 

 Como se dá a parceria entre o poder público e privado através das 

políticas públicas e sociais de incentivo à leitura na SME?  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

AGRADECIMENTO 
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APÊNDICE C - Guião de Entrevista dos Gestores Escolares  

 

 

ENTREVISTA COM OS GESTORES ESCOLARES DOS  

CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 BLOCO I – ACERVO DO PNBE 

 

 Você conhece o Programa Nacional Biblioteca da Escola? 

 Como e porque os livros chegam à escola?  

 Que providências a escola toma com a chegada das caixas? 

 Como são armazenados os livros? 

 O CMEI recebe outros materiais através do PNBE? 

 Qual a avaliação que a instituição faz dos livros? 

 

 BLOCO II – CONCEPÇÕES DE LEITURA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 Quais as concepções de leitura adotadas pela instituição? Está 

contemplado no PPP da escola? 

 É possível contribuir para a formação de leitores na Educação Infantil? 

 Existe na escola um trabalho sistematizado de leitura? Como acontece? 

 Como são feitas as atividades de mediação de leitura na rotina da 

Educação Infantil? 

 

 

 BLOCO III – UTILIZAÇÃO DO ACERVO 

 

 Como os livros são disponibilizados entre os professores e alunos? 

 Como os livros são utilizados pela escola? 

 Existe projeto de leitura desenvolvido no CMEI a partir do acervo do 

PNBE? 

 Os demais funcionários têm conhecimento dos materiais que chegam à 

escola e fazem uso de algum? 

 

 BLOCO IV – ESPAÇOS DE LEITURA 

 

 Quanto à estrutura física, como são organizados os espaços de leitura no 

CMEI? 

 Existe biblioteca na escola? Você acha necessário que haja biblioteca na 

escola de Educação Infantil? Por quê? 

 Além do acervo do PNBE, a escola possui outros livros? Quais? Como 

são adquiridos? 

 Quanto ao estado do livro, como se apresentam atualmente? 
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 BLOCO V – FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

 

 Qual é formação profissional dos docentes que atuam com as crianças 

da Educação Infantil? 

 Descreva como é feita a formação continuada dos professores no 

tocante à leitura. 

 Quais referenciais teóricos são utilizados como aportes para essa 

formação? 

 Como é se dá a participação do grupo nas formações continuadas? 

 

 

 BLOCO VI – BLOCO DE PERGUNTAS EXTRAS 

 

 Como você definiria o professor formador de leitores? 

 Como você definiria o que é literatura? 

 Qual a importância do professor ter um bom repertório literário? 

 Qual a importância da leitura para a formação da criança em idade pré-

escolar? 

 Que atividades de pós-leitura são desenvolvidas com as crianças? 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

AGRADECIMENTOS 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Questionário do Comitê Gestor – Natal RN 

 

 

 

COMITÊ GESTOR – PLANO MUNICIPAL DE  

LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS GESTORES DOS  

CENTROS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO INFANTIL DE NATAL 

 

BLOCO I – DADOS DA ESCOLA/CMEI 

ESCOLA/CMEI: 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: 

CARGO OU FUNÇÃO: 

 

BLOCO II – ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA : Sobre a Coordenação 

 

TURNO COORDENADOR (ES) 

Matutino  

Vespertino  

Noturno  

 

1 Realiza planejamento com os Professores Mediadores de Leitura? 

 (  ) SIM  ( ) NÃO 

Se SIM, como e quando? 

 

2 Os Professores Mediadores de Leitura participam do planejamento junto com 

os professores das diferentes áreas da escola? Descrever o processo. 

 

3 Os professores conhecem os acervos do PNBE que são trabalhados?  

 

4. Desenvolve ou já desenvolveu algum trabalho/projeto de formação com os 

professores voltado à promoção da leitura literária? 

(   ) SIM  (   ) NÃO  

Qual (is)?  

 

2.2 Periodicidade:  

 

2.3 Quem participa desse trabalho/projeto? 

 

(   ) professor do Ensino Fundamental I e II 

(   ) Professores/Educadores da Ed. Infantil 

(   ) Professor Mediador de leitura 

(   ) Alunos 

(   ) Funcionários 

(   ) Equipe Gestora 

(   ) Familiares  
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(   ) Comunidade do Entorno 

(   ) Regente de Lab. Informática 

(   ) Regente da Sala de Recursos Multifuncionais 

(   ) Regente de biblioteca 

(   ) Monitores do Mais Educação 

(   ) Outros __________________________ 

 

2.4 N° de Professores Participantes: __________________________ 

2.5 Esse trabalho/projeto consta no Projeto Político Pedagógico da Escola/CMEI?  

(   ) SIM  (   ) NÃO 

 

 

BLOCO III – ESPAÇO DA BIBLIOTECA/SALA DE LEITURA 

 

3 Possui: 

Biblioteca? (   ) SIM (  ) NÃO 

Sala de Leitura? (   ) SIM (  ) NÃO 

Cantos de Leitura? (   ) SIM (  ) NÃO  

3.1 Os livros de literatura são variados e a quantidade é suficiente nas bibliotecas/sala 

de leituras? SIM (   ) NÃO (   ) 

3.2 Existem eventos literários e grupos na escola/CMEI  que envolvam os alunos onde 

eles contem as experiências literárias?  (   ) SIM (   ) NÃO  

Se SIM? Quais?_____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

 

3.3 Quais equipamentos/mobiliários estão disponíveis nesse espaço? 

 

 

(   ) TV/Vídeo                                                       (    ) Microfone 

(   ) Caixa Acústica                                               (    ) Retroprojetor 

(   ) Computador                                                   (    ) Impressora 

 (   ) Aparelho de Som                                           (   ) Datashow 

 (   ) Câmera fotográfica                                        (   ) Ventilador/es 

 (   ) Ar condicionado                                            (   ) Estantes 

 (   ) Expositores                                                    (   ) Quadro de Avisos 

 (   ) Quadro negro/branco                                     (   ) Armário com portas 

(   ) Armário Arquivo                                            (   ) Mesa de atendimento 

 (   ) Mesa de Estudo em grupo                             (   ) Mesa de estudo individualizado 

 (   ) Almofadas e tapete                                        (   ) Outros / Quais?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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3.4 Se na escola/CMEI existe o espaço da biblioteca/sala de leitura e/ou canto de 

leitura, como classifica? 

 

 RUIM REGULAR BOA ÓTIMA 

Ambientação     

Acústica     

Iluminação     

Ventilação     

Higiene     

Conservação     

Acessibilidade     

 

3.5 Se não há, perguntar/observar se existe espaço que possa ser disponibilizado para 

esse fim. 

 

Comentários:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 

 

BLOCO IV – ACERVO DA BIBLIOTECA/SALA DE LEITURA 

 

4 O acervo está catalogado? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) PARCIALMENTE 

    Que técnica/referência utilizou para a catalogação/organização da biblioteca? 

 

4.1 Forma utilizada para organização do acervo: (Classificação) 

 

4.2  Tem  professor mediador de leitura?  (  ) SIM   (  ) NÃO  

      Quantos por cada turno? 

4.3 Como é realizada a aquisição do acervo da escola? (   ) Compra  (   ) Doação   

4.4 O acervo é ampliado anualmente? Existem recursos para esse fim?  (  ) SIM   (  ) 

NÃO 

4.5 Existem acervos adquiridos pelos Programas do Livro – PNLD e PNBE nas esferas 

(federal, estadual e municipal) na escola/CMEI?  (  ) SIM   (  ) NÃO 

4.5 Existem acervos comprados ou doados por outros meios? (  ) SIM   (   ) NÃO  

Se SIM quais? _________________________________________________________ 

4.6 Existem livros didáticos na biblioteca/sala de leitura?_______________________ 

 

4.7 Acervo: 

ITEM QUANT. 

(prox.) 

CONSERVAÇÃO 

Livros de Literatura   

Livros de Referência 

Coleções / Dicionários 

Enciclopédias 

  

Periódicos   

Livros didáticos   

Paradidáticos   

Material pedagógico   

Gibis / HQ   

Jogos e brinquedos   
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CD/DVD e MACDAYSY   

Obras em Braile   

Outros/Comentários 
 

 

 

 

BLOCO V – FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/SALA DE LEITURA 

 

 

5.1 A biblioteca está sempre aberta para a comunidade escolar? (   ) SIM (  ) NÃO 

5.2 A biblioteca disponibiliza empréstimo? (   ) SIM (  ) NÃO 

5.3 Existe um trabalho de orientação ao aluno para o uso da biblioteca e de seu acervo? 

O horário de funcionamento da biblioteca/sala de leitura é informado aos 

alunos/comunidade escolar?  

(   ) SIM  (  ) NÃO 

5.3.1 Se SIM, quem o faz?________________________________________________ 

O livro didático é distribuídos  aos alunos?  (   ) SIM (  ) NÃO 

Se NÃO? Justifique?____________________________________________________ 

5.3.2 Existe na escola/CMEI uma política de conservação dos livros didáticos e 

paradidáticos? 

5.3.3 O livro didático é suficiente para os alunos? 

5.3.4 Tem conhecimento da reserva técnica da SME? 

_____________________________________________________________________

_ 

5.3.5 Tem conhecimento do remanejamento de livros didáticos entre as escolas da rede 

pública de ensino?  (   ) SIM (  ) NÃO 

Se NÃO, justifique. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5.4 Existe um trabalho rotineiro e sistemático de mediação de leitura? 

(   ) SIM (  ) NÃO 

Se SIM, qual a frequência e como funciona? Se não, por qual motivo? 

Justifique______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

BLOCO VI – FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFESSOR MEDIADOR DE 

LEITURA 

 

Formação do professor mediador de leitura 

GRADUAÇÃO:  

 

PÓS – GRADUAÇÃO:  

 

6. O Professor é do quadro? (  ) SIM  (  ) NÃO 

6.1 É Profissional readaptado? (  ) SIM (   ) NÃO 

 

6.2 Por qual motivo trabalha na Biblioteca / Sala de leitura? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6.3 Participa do Planejamento da Escola? (   ) SIM (   ) NÃO  

6.3.1Justifique:________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6.4 Participa ou participou nos últimos 3 anos de Formação Continuada na área 

de leitura? 

(   ) SIM.  

(   ) NÃO.  

Por quê?_____________________________________________________________  

 

6.5 Atividades desenvolvidas pelo Professor mediador de leitura: 

 

(   ) Organização do acervo  

(   ) Ambientação da biblioteca 

(   ) Mediação na biblioteca 

(   ) Mediação noutros espaços da escola 

(   ) Eventos literários 

(   ) Orientações para pesquisa ou para leitura 

(   ) Mobilização de alunos e comunidade escolar para uso da biblioteca 

(   ) Desenvolvimentos de projetos 

(   ) Apoio aos professores 

(   )Os livros que leu 

(   ) Outras. Qual/is? 

 

 

 

 

DATA:  / /2012. 

 

APLICADO POR:  
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ANEXO B -  Decreto Nº 520/1992 

 

 

LEIS FEDERAIS E MUNICIPAIS SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA DE 

FOMENTO À LEITURA 

 
 

 
 
 
 
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Centro de Documentação e Informação 

 
 
DECRETO Nº 520, DE 13 DE MAIO DE 1992 

 

 

Institui o Sistemas Nacional de 

Bibliotecas Públicas e dá outras 

providências.  

  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, inciso VI, e de acordo com o disposto no art. 23, inciso V, da 

Constituição, e nos arts. 10 da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, e 2º, inciso III, da 

Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, 

 

 DECRETA:  

 

Art. 1º Fica instituído, junto ao Ministério da Cultura, o Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas, visando proporcionar à população bibliotecas públicas 

racionalmente estruturadas, de modo a favorecer a formação do hábito de leitura e 

estimular a comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sociocultural do 

País. (Artigo com redação dada pelo Decreto nº 8.297, de 15/8/2014, publicado no 

DOU de 18/8/2014, em vigor 14 dias após a publicação) 

 

Art. 2º O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tem os seguintes 

objetivos:  

 

I - incentivar a implantação de serviços bibliotecários em todo o território 

nacional;  

II - promover a melhoria do funcionamento da atual rede de bibliotecas, 

para que atuem como centros de ação cultural e educacional permanentes;  

III - desenvolver atividades de treinamento e qualificação de recursos 

humanos, para o funcionamento adequado das bibliotecas brasileiras;  

IV - manter atualizado o cadastramento de todas as bibliotecas brasileiras;  

V - incentivar a criação de bibliotecas em municípios desprovidos de 

bibliotecas públicas;  

VI - proporcionar, obedecida a legislação vigente, a criação e atualização 

de acervos, mediante repasse de recursos financeiros aos sistemas estaduais e 

municipais;  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
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VII - favorecer a ação dos coordenadores dos sistemas estaduais e 

municipais, para que atuem como agentes culturais, em favor do livro e de uma 

política de leitura no País;  

VIII - assessorar tecnicamente as bibliotecas e coordenadorias dos sistemas 

estaduais e municipais, bem assim fornecer material informativo e orientador de suas 

atividades;  

IX - firmar convênios com entidades culturais, visando à promoção de 

livros e de bibliotecas.  

 

Art. 3º Respeitado o princípio federativo, o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas atuará no sentido de fortalecer os respectivos sistemas dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

Art. 4º Para consecução dos objetivos do Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas, poderão ser celebrados convênios e contratos de prestação de serviços que 

visem:  

I - à especialização do quadro de recursos humanos;  

II - à orientação técnica, dentro dos padrões biblioteconômicos e normas 

comuns ou para casos localizados;  

III - ao incremento da circulação de bens culturais;  

IV - ao apoio a programas de atualização profissional, com a colaboração 

das universidades, especialmente mediante seus cursos de biblioteconomia e de ação 

cultural;  

V - à colaboração em projetos que envolvam entidades nacionais e 

internacionais.  

 

Art. 5º Constituem receitas do Ministério da Cultura destinadas ao Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas: (“Caput” do artigo com redação dada pelo Decreto 

nº 8.297, de 15/8/2014, publicado no DOU de 18/8/2014, em vigor 14 dias após a 

publicação) 

I - recursos do orçamento da União;  

II - doações e contribuições nacionais e internacionais;  

III - participação financeira dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

 

Art. 6º O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas será dirigido pelo 

Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, competindo-lhe: (“Caput” do artigo 

com redação dada pelo Decreto nº 8.297, de 15/8/2014, publicado no DOU de 

18/8/2014, em vigor 14 dias após a publicação) 

I - gerir os seus recursos financeiros na forma da lei;  

II - celebrar convênios com instituições públicas ou privadas, nacionais ou 

internacionais, para a execução dos seus programas;  

III - firmar contratos de prestação de serviços, visando ao desenvolvimento 

de projetos a ele vinculados.  

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Brasília, 13 de maio de 1992; 171º da Independência e 104º da República.  

 

FERNANDO COLLOR  

Célio Borja 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2014/decreto-8297-15-agosto-2014-779231-publicacaooriginal-144789-pe.html
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ANEXO C- Lei Nº 10.753/2003 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

LEI N
o
 10.753, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003. 

 
Institui a Política Nacional do Livro 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO  

DIRETRIZES GERAIS 

         Art. 1
o
 Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as seguintes 

diretrizes: 

        I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro; 

        II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão 

do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do 

patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da 

qualidade de vida; 

        III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a 

comercialização do livro; 

        IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de 

obras científicas como culturais; 

        V - promover e incentivar o hábito da leitura; 

        VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial; 

        VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de 

livros nacionais; 

        VIII - apoiar a livre circulação do livro no País; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.753-2003?OpenDocument


268 
 

        IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu 

progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da 

renda; 

        X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro; 

       XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições 

necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei; 

       XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura. 

CAPÍTULO II 

DO LIVRO 

        Art. 2
o
 Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos 

em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume 

cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e 

acabamento. 

        Parágrafo único. São equiparados a livro: 

        I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro; 

        II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em 

material similar; 

        III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas; 

        IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar; 

        V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas; 

        VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante 

contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte; 

        VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas 

com deficiência visual; 

        VIII - livros impressos no Sistema Braille. 

        Art. 3
o
 É livro brasileiro o publicado por editora sediada no Brasil, em qualquer 

idioma, bem como o impresso ou fixado em qualquer suporte no exterior por editor 

sediado no Brasil. 

        Art. 4
o
 É permitida a entrada no País de livros em língua estrangeira ou 

portuguesa, imunes de impostos nos termos do art. 150, inciso VI, alínea d, da 

Constituição, e, nos termos do regulamento, de tarifas alfandegárias prévias, sem 

prejuízo dos controles aduaneiros e de suas taxas. (Redação dada pela Lei nº 10.833, 

de 29.12.2003) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art85
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art85


269 
 

CAPÍTULO III 

DA EDITORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO 

        Art. 5
o
 Para efeitos desta Lei, é considerado: 

        I - autor: a pessoa física criadora de livros; 

        II - editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de 

livros, dando a eles tratamento adequado à leitura; 

        III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros 

por atacado; 

        IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedica 

à venda de livros. 

        Art. 6
o
 Na editoração do livro, é obrigatória a adoção do Número Internacional 

Padronizado, bem como a ficha de catalogação para publicação.  

        Parágrafo único. O número referido no caput deste artigo constará da quarta capa 

do livro impresso. 

        Art. 7
o
 O Poder Executivo estabelecerá formas de financiamento para as editoras 

e para o sistema de distribuição de livro, por meio de criação de linhas de crédito 

específicas. 

        Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Executivo implementar programas anuais 

para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias e 

escolares, incluídas obras em Sistema Braille.  

        Art. 8
o
 As pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas nos incisos II a 

IV do art. 5
o
 poderão constituir provisão para perda de estoques, calculada no último 

dia de cada período de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o 

lucro líquido, correspondente a 1/3 (um terço) do valor do estoque existente naquela 

data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em relação ao tratamento contábil 

e fiscal a ser dispensado às reversões dessa provisão. (Redação dada pela Lei nº 

10.833, de 29.12.2003)      

 

§ 1º Para a gestão do fundo levar-se-á em conta o saldo existente no último dia de cada 

exercício financeiro legal, na proporção do tempo de aquisição, observados os 

seguintes percentuais: 

 

I – mais de um ano e menos de dois anos: trinta por cento do custo direto de produção; 

II – mais de dois anos e menos de três anos: cinquenta por cento do custo direto de 

produção; 

III – mais de três anos: cem por cento do custo direto de produção. 

 

§ 2º Ao fim de cada exercício financeiro legal será feito o ajustamento da provisão dos 

respectivos estoques.    

               Art. 9
o
 A provisão referida no art. 8

o
 será dedutível para fins de determinação 

do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. 

(Redação dada pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art85
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art85
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.833.htm#art85
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        Art. 10. (VETADO) 

        Art. 11. Os contratos firmados entre autores e editores de livros para cessão de 

direitos autorais para publicação deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca 

Nacional, no Escritório de Direitos Autorais. 

        Art. 12. É facultado ao Poder Executivo a fixação de normas para o atendimento 

ao disposto nos incisos VII e VIII do art. 2
o
 desta Lei. 

CAPÍTULO IV 

DA DIFUSÃO DO LIVRO 

        Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao livro e 

incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar, isoladamente ou em 

parcerias públicas ou privadas, as seguintes ações em âmbito nacional: 

        I - criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de programas de 

incentivo à leitura, com a participação de entidades públicas e privadas; 

        II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o estímulo e a 

consolidação do hábito de leitura, mediante: 

        a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de 

literatura nas escolas; 

        b) introdução da hora de leitura diária nas escolas; 

        c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de escolas, de 

acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares; 

        III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação e venda de livros 

brasileiros em feiras e eventos internacionais; 

        IV - estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro; 

        V - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro em todo o 

território nacional. 

        Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a promover o desenvolvimento de 

programas de ampliação do número de livrarias e pontos de venda no País, podendo 

ser ouvidas as Administrações Estaduais e Municipais competentes. 

        Art. 15. (VETADO) 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios consignarão, em 

seus respectivos orçamentos, verbas às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de 

livros. 
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        Art. 17. A inserção de rubrica orçamentária pelo Poder Executivo para 

financiamento da modernização e expansão do sistema bibliotecário e de programas de 

incentivo à leitura será feita por meio do Fundo Nacional de Cultura. 

        Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas 

públicas, o livro não é considerado material permanente. 

        Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 30 de outubro de 2003; 182
o
 da Independência e 115

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Antonio Palocci Filho 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Jaques Wagner 

Márcio Fortes de Almeida 

Guido Mantega 

Miro Teixeira 

Ricardo José Ribeiro Berzoini 

Gilberto Gil 
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ANEXO D  - Lei Nº 12.244/2010  

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

 

LEI Nº 12.244 DE 24 DE MAIO DE 2010. 

  
Dispõe sobre a universalização das 

bibliotecas nas instituições de ensino do País. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1
o
  As instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de 

ensino do País contarão com bibliotecas, nos termos desta Lei.  

Art. 2
o
  Para os fins desta Lei, considera-se biblioteca escolar a coleção de 

livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte 

destinados a consulta, pesquisa, estudo ou leitura.   

Parágrafo único.  Será obrigatório um acervo de livros na biblioteca de, no 

mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo sistema de 

ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua realidade, bem como 

divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das 

bibliotecas escolares.  

Art. 3
o
  Os sistemas de ensino do País deverão desenvolver esforços 

progressivos para que a universalização das bibliotecas escolares, nos termos previstos 

nesta Lei, seja efetivada num prazo máximo de dez anos, respeitada a profissão de 

Bibliotecário, disciplinada pelas Leis n
os

 4.084, de 30 de junho de 1962, e 9.674, de 25 

de junho de 1998.  

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  24  de maio de 2010; 189
o
 da Independência e 122

o
 da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Carlos Lupi 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.244-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4084.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9674.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9674.htm
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ANEXO E – Lei Nº 6.094/2010 

 

LEI Nº. 6.094 , DE 29 DE ABRIL DE 2010. 
 

 
 

Dispõe sobre a Criação da Política 
Municipal de Promoção da 

Leitura Literária nas Escolas 

Públicas do Município do Natal, e 

dá outras Providências. 
 

 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NATAL, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1°- Fica criada a Política Municipal de Promoção da Leitura 

Literária nas 

Escolas Públicas do Município do Natal, que obedecerá ao disposto nesta Lei. 

  
Parágrafo único. A Política a que se refere este artigo tem por objetivo 

fazer com que o Poder Público assegure a formação do leitor em todas as escolas de 

educação infantil e ensino fundamental do Município, de modo que as crianças, os 

adolescentes, os jovens e adultos  desenvolvam  o   prazer  em   ler   textos  

literários,  favorecendo  o   acesso   ao conhecimento e aos bens culturais da 

humanidade, conforme diretrizes a serem observadas: 

 
I - Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula a partir de uma 

centena de alunos, tenham o seu espaço de leitura bem estruturado, seja biblioteca 

e/ou sala de leitura, ainda que optem por manter um canto de leitura em cada sala de 

aula ou se utilizem de instrumento móvel para a disponibilização de acervo; 

 
II - Garantir que todas as escolas públicas, com matrícula inferior a uma 

centena de alunos, tenha um canto de leitura em cada sala de aula, ainda que se 

utilizem de instrumento móvel para circulação de acervo; 

 
III - Prover os espaços de leitura das escolas e os cantos de leitura das salas 

de aula de um acervo de qualidade, constantemente ampliado e atualizado; 

 
IV - Realizar um plano de formação inicial e continuada de educadores para 

realizarem a mediação de leitura literária junto ao público leitor das escolas; 

 
V - Oferecer as condições para que as escolas elaborem e implementem os 

seus projetos de promoção da leitura literária, levando em conta a democratização do 

acesso ao livro e à leitura por parte do público interno e, quando possível, da 

comunidade do entorno da escola; 

VI  -  Garantir  a  presença  de  educadores,  mediadores  de  leitura,  em  

todas  as bibliotecas e/ou salas de leitura, bem como de bibliotecários e/ou de 

profissionais por estes orientados para realizarem o trabalho de organização, 

classificação, catalogação, controle e manutenção do acervo; 
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VI - Dar publicidade à  importância da leitura literária por meio de 
campanhas educativas, veiculadas em diferentes mídias impressas e eletrônicas, de 

eventos, certames literários, entre outras iniciativas congêneres. 

 
Art. 2º. A partir da aprovação desta Lei, cabe a Secretaria Municipal de 

Educação, em parceria com as escolas e a sociedade civil organizada, elaborar o Plano 

Municipal de Leitura Literária nas Escolas (PMLLE), a ser revisado sempre no mês de 

setembro de cada ano, tendo em vista nortear a definição das verbas orçamentárias para 

a sua execução. 

 
§ 1º. A concepção e a gestão do Plano Municipal de Leitura Literária nas 

Escolas (PMLLE) serão realizadas, de forma compartilhada, através de um Comitê 

Gestor formado por representantes do poder executivo, das escolas, da Biblioteca 

Pública Municipal e de organizações da sociedade civil. 

 
§  2º.  O  Plano  Municipal  de  Leitura  Literária  nas  Escolas  (PMLLE)  

deverá considerar e incorporar as iniciativas das escolas, da sociedade civil organizada e 

aquelas realizadas em parceria com empresas e com o próprio poder público. 

 
Art.  3º.  Até  seis  meses  da  regulamentação  e  publicação  desta  Lei,  o  

Poder Executivo, em parceria com a sociedade civil organizada que atua na promoção 

da leitura literária e empresas privadas deve criar o Fundo Pró-Leitura Literária nas 

Escolas, voltado, exclusivamente, para garantir a implementação do Plano Municipal de 

Leitura Literária nas Escolas (PMLLE), à luz da presente Lei. 

 
§ 1º. O Fundo Pró-Leitura Literária nas Escolas será composto por doações, 

verbas governamentais e recursos decorrentes de incentivos fiscais. 

 
§ 2º. O Fundo Pró-Leitura Literária nas Escolas deverá ter personalidade 

jurídica que permita ser administrado diretamente pelo Comitê Gestor do Plano 

Municipal de Leitura Literária nas Escolas (PMLLE). 
 

 
 
Art. 4º. Para efeitos desta Lei, são considerados espaços de leitura: 

 
I - Biblioteca: ambiente preparado para a realização de pesquisas, leitura 

espontânea, empréstimos e atividades de mediação de leitura. O acervo é composto de 

obras literárias e de referência (dicionários; enciclopédias; manuais; gramáticas da 

língua portuguesa, mapas, atlas, entre outros); 

 
II - Sala de Leitura: ambiente preparado para a realização de atividades de 

mediação de leitura, empréstimos e leitura espontânea. O acervo é composto, 

majoritariamente, de obras literárias. 

 
III - Canto de Leitura: é um ambiente preparado na própria sala de aula para a 

realização de atividades de mediação de leitura, empréstimos de livros e leitura 

espontânea, observados os incisos I e II, parágrafo único, do artigo 1º desta legislação. 

O acervo é composto de obras literárias. 

.
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Parágrafo Único – Os instrumentos móveis para fazerem circular acervos 

literários são opcionais e de caráter complementar aos serviços prestados pela 

biblioteca, sala de leitura da escola e/ou Cantos de Leitura, portanto, não substituem os 

espaços definidos nos incisos I, II e III deste artigo 4º. 

 
Art. 5º. Para cumprir o papel de formar leitores, os espaços de leitura devem 

ser equipamentos que apresentem as seguintes características: 

 
I - Espaço físico acolhedor, amplo, cuidado e bem arejado, organizado com 

mobiliário apropriado para a exposição do acervo, para a leitura e para as atividades de 

mediação de leitura e/ou pesquisa; 

 
II - Acervo disposto de maneira atrativa e que facilite o manuseio, com 

autonomia, por parte dos leitores; 

 
III - Ambiente composto por diversos suportes midiáticos que favoreçam a 

interlocução com os portadores de textos e estimulem à leitura e a pesquisa: obras 

literárias, obras de referência, TV e DVD, aparelhos de som, computador com internet, 

entre outros; 

 
IV – A sala de leitura e/ou biblioteca deve ser aberta diariamente, no horário 

de funcionamento da escola, e, para tanto, é necessário a presença sistemática de 

educadores mediadores de leitura que desenvolvam uma programação de atividades de 

leitura divulgada junto ao público, fazendo do espaço uma referência para a 

comunidade. 

 
Parágrafo  Único  –  Os  cantos  de  leitura  devem  ser  fixos  e  

cuidadosamente ambientado num dos cantos da sala de aula. 

 
Art. 6º. O acervo da biblioteca ou da sala de leitura deve ser diversificado e de 

qualidade e, sempre que possível, respeitando uma média de 10 (dez) exemplares, por 

título, para cada leitor que utiliza os serviços do espaço. 

 
§ 1º. Para efeitos da promoção da leitura literária, objeto desta Lei, as 

aquisições para os acervos das escolas devem priorizar as obras literárias validadas pelo 

Comitê de Gestão do Plano Municipal de Leitura Literária nas Escolas (PMLLE) à luz 

das demandas elencadas pelas unidades escolares. 

 
§ 2º. A aplicação de percentuais de recursos em obras literárias nunca deve ser 

inferior a 50% do orçamento disponível para formação e ampliação dos acervos das 

escolas. 

 
§ 3º. No momento de aquisição de obras literárias, o Poder Executivo e as 

escolas devem levar em consideração os seguintes critérios: 

 
I – Variedade: privilegiar temas e gêneros nacional e internacional (ficção 

científica; terror; aventuras; fantasia; contos; policiais; romances); 

II - qualidade material: observar a qualidade material, tendo em vista a 

durabilidade do objeto livro e dos outros portadores de informações; 
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III   -   qualidade   visual:   deve   ser   observada   a   qualidade   gráfica   e   
visual, principalmente   nos   livros   destinados   aos   leitores   iniciantes,   pois   as   

ilustrações desempenham um papel fundamental; 

IV - qualidade de textos: identificar textos bem escritos, que respeitam a língua 

e criam imagens literárias estéticas, fugindo do compromisso de passar lições ou 

trabalhar conteúdos acadêmicos já priorizados em outros tipos de textos. 

 
§ 4º. Ao elencarem títulos a serem adquiridos, as escolas devem fazê-lo depois 

de ouvir as preferências e necessidades do seu público leitor. 

 
Art. 7º. O acervo deve ser organizado no espaço de leitura a partir de critérios 

de classificação,  com  sistema  de  catalogação  e  controle  de  empréstimos,  num  

trabalho realizado diretamente pelo bibliotecário ou por um profissional sob a sua 

orientação. 

 
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o cargo de 

Bibliotecário no quadro geral de servidores do Município e realizar concurso para a 

contratação de um bibliotecário para as escolas com acervos a partir de 4.000 livros e 

um bibliotecário para assessorar grupos de até 10 escolas que tenham acervos inferiores 

a 4.000 livros. 

 
Parágrafo único. Profissionais devem ser locados nos espaços de leitura das 

escolas que tenha acervos com mais de 1.000 livros para, contando com as orientações 

do bibliotecário, realizar o trabalho de organização, classificação, tombamento, 

catalogação, controle e manutenção do acervo. Nas escolas com menos de 1.000 

livros esse trabalho deve ser realizado pelos próprios mediadores de leitura. 

 
Art. 9º. O planejamento e execução das atividades de mediação de leitura, 

realizadas na biblioteca e/ou sala de leitura, devem ser conduzidas por profissional com 

formação pedagógica,  detentor  de  cargo  público  de  Professor  ou  Especialista  de  

Educação, profissional oriundo, preferencialmente, de cursos de Pedagogia, Letras, 

Normal Superior e Artes. 

 
§ 1º. As atividades de Mediação realizadas nos Cantos de Leitura são 

conduzidas pelo próprio professor. 

 
§ 2º. Em todos os casos, para assumir e dar sequência às atividades de 

mediação de leitura, o profissional tem que se enquadrar no seguinte perfil: 

 
I - Relate um histórico pessoal como leitor de textos literários e experiência 

contínua com a literatura; 

 
II - Participe de formações, fóruns e redes, tendo em vista fortalecer as suas 

competências na área de formação de leitores; 

 
III - Organize o espaço de leitura, conheça o seu acervo em profundidade, 

planeje, realize e avalie atividades de mediação de leitura para os diferentes públicos do 

espaço, a partir de uma programação sistemática, à luz do plano de gestão do espaço de 

leitura da escola; 
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IV - Crie materiais e estratégias de divulgação do espaço de leitura, 

fortalecendo a identidade do mesmo junto à comunidade; 

 
V  -  Fomente a  formação de  uma  comunidade de  leitores, preparando 

crianças, adolescentes, jovens e/ou adultos para atuarem como mediadores de leitura; 

 
VI - Produza e publique reflexões teóricas, álbuns e relatórios que 

sistematizem os resultados a partir das atividades de mediação de leitura; 

 
VII - Conduza o processo de seleção de acervo e elaboração de listas de títulos 

a serem adquiridos, ajudando na aplicação de eventuais recursos financeiros 

transferidos para a escola, tendo em vista materializarem a política de promoção da 

leitura literária. 

 
Art. 10. Todas as escolas devem elaborar os seus projetos de promoção da 

leitura literária, observando o disposto na presente Lei, apresentando-os à Secretaria 

Municipal de Educação para que sejam contemplados no Plano Municipal de Leitura 

Literária nas Escolas (PMLLE) e, por conseguinte, no orçamento a ser disponibilizado 

para a sua efetivação. 

 
§ 1º. As escolas que expressem dificuldades quanto aos conceitos e práticas 

relativas à promoção da leitura literária devem ter prioridade nos programas de 

formação, de modo que construam as condições para elaborarem os seus projetos. 

 
§ 2º. No que tange a total aplicação desta Lei, devem ser priorizadas as 

unidades escolares que disponham dos seus projetos de promoção da leitura literária 

elaborados, de modo que se evite desperdício de recursos. 

 
Art.  11.  O  Plano  Municipal  de  Leitura  Literária  nas  Escolas  (PMLLE)  

deve estimular a criação da Rede de Escolas Leitoras, comprometida com a realização 

de ações articuladas, tendo em vista as trocas de experiências, criação e realização de 

atividades de formação de mediadores de leitura, campanhas, feiras, mostras, concursos 

e publicações de obras literárias oriundas de escolas da Rede, entre outras atividades 

congêneres. 

 
Parágrafo único.  A Rede de Escolas Leitoras deve atuar em conjunto com o 

Comitê Gestor  do  Plano  Municipal  de  Leitura  Literária  nas  Escolas  (PMLLE)  e,  

sempre  que possível, com organizações da sociedade civil, empresas e outros agentes 

interessados em promoverem a leitura literária. 

 
Art. 12°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Palácio Felipe Camarão, em Natal, 29 de abril de 2010. 

 

 
 

Micarla de Sousa 

Prefeita 
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ANEXO  F – Carta que acompanha o acervo do PNBE enviado às escolas 
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ANEXO  G - Aquisições de livros para a Educação Infantil realizadas  

pela Secretaria Municipal de Educação no período 2013-2014 
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ANEXO  H – Organograma da Secretaria Municipal de Educação  

 


