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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a leitura literária inserida na perspectiva 
dos discentes dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação do Ceará, 
a saber, o Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação da Universidade Federal 
do Ceará – PPGCI/UFC e o Mestrado Profissional em Biblioteconomia da 
Universidade Federal do Cariri – PPGB/UFCA, buscando entender as relações 
estabelecidas durante o percurso acadêmico entre os discentes e as práticas de 
leitura. Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e que se 
desenvolve apoiada no método dialético, baseando-se no entendimento de que a 
prática leitora está intrinsecamente ligada aos meandros sociais e culturais dos 
indivíduos em foco, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como meio para desenvolver 
os aportes teóricos que entrelaçam os temas da leitura Já o instrumento de pesquisa 
escolhido foi  entrevista semiestruturada por ela proporcionar maior liberdade de 
expressão e flexibilidade ao entrevistado, fato fundamental para a construção do 
estudo. A partir da investigação realizada, pôde-se concluir que o ingresso no ensino 
superior ocasiona progressivo afastamento das práticas de leitura literária, sendo suas 
fontes derivadas de diferentes vertentes, mas que partem de discursos comuns entre 
os discentes. 
 
Palavras-chave: Leitura literária. Mediação da leitura. Informação e leitura. Ciência 
da Informação. Formação do leitor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

 

This thesis aims to present the literary reading inserted in the perspective of the 
students of the postgraduate programs in Information Science of Ceará, namely, the 
Academic Master in Information Science of the Federal University of Ceará - 
PPGCI/UFC and the Professional Master's Degree in Librarianship of the Federal 
University of Cariri - PPGB/UFCA, seeking to understand the relationships established 
during the academic course between students and reading practices. This research 
has a qualitative and exploratory nature, based on the dialectical method and on the 
understanding that the reading practice is intrinsically linked to the social and cultural 
intricacies of the individuals in focus. Bibliographical research was used as a means to 
develop the theoretical contributions that interweave the themes of the reading. The 
chosen research instrument was a semi-structured interview because it provided 
greater freedom of expression and flexibility to the interviewee, a fundamental fact for 
the construction of the study. From the research carried out, it was possible to conclude 
that the entrance in the higher education causes progressive distance from the 
practices of literary reading, being its sources derived from different slopes, but starting 
from common discourses among the students. 
 

Keywords: Literary reading. Mediation of reading. Information and reading. 

Information Science. Reader formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Falar sobre leitura nunca será uma ação simples. O motivo para tal afirmação 

está na consciência de que discorrer sobre o assunto envolve também tratar em algum 

nível sobre aquele que lê, o que inclui, consequentemente, as diferentes comunidades 

as quais o leitor pertence e os diversos recortes que podem ser feitos sobre um 

mesmo universo. Em um primeiro momento, a visão comum sobre leitura pode 

favorecer uma concepção rasa de sua real posição. O motivo para tal afirmação está 

na familiaridade que, grosso modo, temos sobre o assunto, afinal, vivemos em uma 

sociedade que se apoia na leitura e na escrita para desempenhar as mais diversas 

atividades. A leitura a qual nos referimos no presente trabalho está muito além da 

decodificação da palavra escrita, sendo concebida, na realidade, em sua potência 

social, cultural e política. 

José Saramago, em uma de suas grandes contribuições para a literatura, 

consegue significar a ampla ação das práticas leitoras dizendo que “a leitura é, 

provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar”. Por esse motivo, sempre 

que tratamos da leitura, estamos nos debruçando de algum modo sobre as nossas 

próprias experiências, sobre os sentimentos que aquela leitura nos causou e nos 

modos como ela afetará as futuras vivências. Essa “memória literária” é formada a 

partir do contato com universos, por vezes, nunca antes concebidos, por exemplo, 

imaginando como seria viver na primeira década do século XX nos Estados Unidos 

como Celie, personagem de A Cor Púrpura1, ou mesmo na possibilidade de uma 

sociedade em que os livros são proibidos e queimados, como na distopia Fahrenheit 

4512. 

 Quando nos voltamos para sua aplicação científica, os estudos sobre leitura 

são muitos e permeiam diferentes campos do saber, dada a sua natureza 

interdisciplinar. Com isso, muito se fala a respeito da importância do ato de ler para o 

desenvolvimento de competências que percorrem desde habilidades cognitivas, no 

âmbito de um melhor uso da escrita e da leitura, até aquelas que estão na seara das 

relações sociais. Em artigo publicado na revista Science, Kidd e Castano (2013) 

                                                             
1  O Romance escrito por Alice Walker foi publicado originalmente em 1982 e tem como pano de fundo 
a discriminação sexual e racial no sul dos Estados Unidos.  
WALKER, Alice. A cor púrpura. São Paulo: José Olympio. 2009. 336 p. 
2 Romance distópico escrito por Ray Bradbury que apresenta um futuro onde os livros são proibidos e, 
portanto, queimados.  
BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul. 2012. 2016p. 
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abordam a relevância de se entender os estados subjetivos dos outros, ou seja, do 

cultivo de relações empáticas e do papel da leitura de obras ficcionais para o 

desenvolvimento de tais aptidões. Segundo os autores, “as práticas culturais, no 

entanto, podem funcionar para promover e refinar a sensibilidade interpessoal ao 

longo de nossas vidas. Uma dessas práticas é ler ficção”3 (KIDD; CASTANO, 2013, p. 

377, tradução nossa). 

 Em um senso comum, a leitura é legitimada como atividade relevante para os 

sujeitos, sendo recorrentemente pauta de reportagens, entrevistas e pesquisas. 

Contudo, percebe-se que quando enfocado em sua atuação real, não se pode dizer 

que esse discurso é tão forte na prática quanto na teoria. A pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil4, que se ocupa desde 2001 em fazer uma análise da situação da 

leitura em âmbito nacional e teve sua última edição publicada em 2016, demostra a 

partir de diversos coeficientes o baixo índice de leitura dos brasileiros, com 

crescimentos ainda tímidos, se comparados a outros países. Entretanto, a existência 

de uma pesquisa de tamanho porte dedicada à leitura já demonstra a preocupação 

em disseminar a prática aos variados setores da sociedade. 

A partir de cuidadosa observação, é possível constatar que diferentes nuances 

dos estudos que se ocupam da literatura estão surgindo, e o mais interessante nessa 

visão é perceber que seu foco agora está direcionado para a compreensão da 

literatura como um agente de desenvolvimento híbrido, ou seja, que não 

necessariamente está em apenas uma área, mas em tantas quanto forem possíveis 

sua atuação. Tomando como base essa alegação, vemos que a perspectiva consegue 

englobar valores que outrora estavam cingidos pelo olhar pragmático, excluindo, 

concomitantemente, as possibilidades subjetivas presentes na prática constante da 

leitura. 

Como nota-se até então, a leitura pode se fazer perceber através de múltiplas 

formas, entretanto, quando fala-se sobre leitura tomando como foco o ambiente 

universitário, vê-se dentro de um espaço que mantém estreitos laços com essas 

práticas, afinal, a disseminação e o desenvolvimento da informação e do 

                                                             
3 ‘Cultural practices, though, may function to promote and refine interpersonal sensitivity throughout our 
lives. One such practice is reading fiction.” 
4 A pesquisa realizada atualmente pelo Instituto Pós-Livro foi lançada pela primeira vez em 2001 e 
possui como objetivo principal a avaliação do comportamento leitor brasileiro com vista a estimular 
estudos e ações que possibilitem uma maior aproximação entre o público brasileiro e as práticas de 
leitura. Saiba mais em: http://prolivro.org.br/home/. 
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conhecimento estão entrelaçados aos modos como são significados, sendo evidente 

que os estudantes universitários estão em um ambiente que promove a leitura como 

importante competência, mas também é interessante saber a posição que a leitura 

realizada como atividade recreativa mantém nesse segmento. 

 Para a composição do presente trabalho, apoia-se, inicialmente, no 

entendimento de leitura literária defendido pelo glossário do Centro de Alfabetização, 

Leitura e Escrita - UFMG (CEALE), segundo o qual “a leitura se diz literária quando a 

ação do leitor constitui predominantemente uma prática cultural de natureza artística, 

estabelecendo com o texto lido uma interação prazerosa”5, ou seja, aquela que não é 

feita a priori com o objetivo de realizar dada atividade acadêmica ou profissional, mas 

tão somente empreendida pelo prazer que se tem em ler. Todavia, como não estamos 

falando de tema unívoco também consideramos a leitura, concebida em sua 

generalidade, segundo o entendimento defendido por Dumont (2016, p.143), o qual, 

de acordo com sua aproximação com a Ciência da Informação, é tratado “como 

processo mediador entre o leitor e a informação, visando a obtenção de 

conhecimento”. 

Assentado nessas sentenças, é observável de imediato a presença da leitura 

literária em seu aspecto recreativo, em conjunto com quatro pontos que dialogam com 

a aplicação temática na CI e serão indispensáveis para a fundamentação teórica do 

trabalho: as concepções de leitura, mediação, conhecimento e informação, sendo 

amparadas pelo entendimento de que a leitura está relacionada com a apropriação, a 

invenção e a produção de significados (CHARTIER, 2009). As pautas colocadas em 

questão foram então apoiadas na agenda de discussões da área da Ciência da 

Informação, apesar de conter um seu corpo teórico a contribuição de campos 

correlatos. 

 Metodologicamente, a pesquisa é categorizada como qualitativa e exploratória, 

respaldada no método dialético como forma de compreender a problemática 

existente na questão sobre de que modo a leitura por prazer é compreendida pelos 

discentes dos programas de mestrado em Ciência da Informação e Biblioteconomia 

do Ceará. Contudo, antes de prosseguir, é pertinente mencionar que o estudo em 

questão possui o propósito de aprofundar um tema abordado anteriormente em um 

trabalho de conclusão de curso (TCC), cujo foco de pesquisa estava na relação dos 

                                                             
5 Disponível em: <http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/leitura-literaria>. 
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graduandos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará com a 

leitura literária6. 

Esta pesquisa concentra-se, portanto, no papel que a leitura, quando realizada 

a partir de obras de literatura, desempenha no cotidiano dos mestrandos, 

principalmente quando os sujeitos em questão fazem parte de um recorte letrado da 

sociedade e estão inseridos em ambiente que possui o ato de ler como importante 

ferramenta de disseminação de informação e de conhecimento. 

 Como justificativa, aponta-se a presença inegável de uma inquietação pessoal 

motivada pela afeição às práticas leitoras, posto que, com o passar do tempo, e 

principalmente, com o ingresso na vida acadêmica, tornou-se cada vez mais penosa 

a inclusão das leituras recreativas nas práticas cotidianas de lazer. À vista disso, e da 

percepção de semelhante discurso por parte da comunidade discente como um todo, 

alunos de graduação e de pós-graduação, foi que se decidiu explorar mais a temática, 

possuindo como sujeitos da pesquisa os discentes dos programas de pós-graduação 

em Ciência da Informação do Ceará, respectivamente: Mestrado Acadêmico em 

Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará (PPGCI/UFC) e Mestrado 

Profissional em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri (PPGB/UFCA)7. 

 Podemos então, a partir do exposto, ater-nos aos objetivos da pesquisa. Por 

objetivo geral consideramos analisar as práticas de leitura literária dos discentes dos 

programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação e Biblioteconomia do Ceará. 

 Em concordância com o objetivo geral, elencamos abaixo os objetivos 

específicos: 

 
a) Analisar conceitualmente as percepções epistemológicas sobre leitura, 

mediação, informação e conhecimento no âmbito da Ciência da Informação e 

Biblioteconomia; 

b) Averiguar a percepção dos discentes dos dois programas de pós-graduação 

em Ciência da Informação do Ceará sobre a leitura literária; 

                                                             
6 BARRETO, Damaris de Queiroz. A leitura literária no contexto da Universidade Federal do 
Ceará: o que pensam os alunos do curso de Biblioteconomia. 2016. 59 f. TCC (Graduação em 
Biblioteconomia) - Universidade Federal do Ceará, Departamento de Ciência da Informação, Curso de 
Biblioteconomia, Fortaleza, CE, 2016. 
7 Os dois programas fazem parte da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência 
da Informação. 
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c) Investigar se o ingresso no ensino superior, e, posteriormente, em um 

programa de mestrado ocasionou mudanças nas práticas de leitura literária dos 

discentes; 

d) Identificar as relações existentes entre a leitura literária e a leitura acadêmica 

nos cursos de pós-graduação estudados; 

e) Averiguar se a prática de leitura literária é, de algum modo, incentivada ou 

explicitada no decorrer do curso, na visão dos discentes.  

 
Juntamente com a introdução, o corpus teórico deste estudo está subdividido em 

seis capítulos, cujos conteúdos estão subdivididos da seguinte maneira:  O capítulo 2 

faz um apanhado conceitual e teórico dos aspectos históricos e socioculturais da 

leitura, com vista a fomentar maior conhecimento sobre o assunto, incluindo também 

a perspectiva da formação leitora e do processo de letramento para a sua viabilização. 

 No capítulo 3 a mediação e seus vínculos informativos e literários são 

apresentados, sendo também abordados, no tocante ao tema, as diversas aplicações 

e possibilidades de utilização dos princípios da mediação, dentro de áreas que 

transcendem a Ciência da Informação e a Biblioteconomia, os paralelos e 

aproximações entre mediação e Ciência da Informação (CI) e a mediação quando 

estabelecida de modo a possibilitar o desenvolvimento de uma prática literária. 

Em seguida, temos o capítulo 4 que trata da conexão entre a leitura literária, a 

Ciência da Informação e a Universidade, tendo em vista as interações que são 

desenhadas entre si sobre a questão do conhecimento, o modo como a leitura literária 

é abordada na CI e como se efetivam as práticas de leitura literária no locus 

acadêmico.  

O capítulo 5 destina-se ao percurso metodológico empreendido no decorrer da 

investigação científica e empírica. Nele, o conhecimento sobre a pesquisa qualitativa, 

o método dialético e a entrevista semiestruturada são aprofundados, levando em 

consideração o cenário da pesquisa (Mestrado Acadêmico em Ciência da Informação 

– UFC e Mestrado Profissional em Biblioteconomia – UFCA) e a amostragem (20% 

do corpo discente de cada programa). Tais medidas servem como demonstração dos 

contextos e ambientes nos quais o estudo se desenvolveu, garantindo, assim, a 

seguridade do trabalho. 

No capítulo 6 apresentamos os resultados obtidos através do empreendimento da 

pesquisa de campo, o qual, por sua vez, tem como propósito responder aos objetivos 
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assinalados anteriormente. Na sessão em questão, coloca-se em pauta os aportes 

teóricos desenvolvidos nos três primeiros capítulos, as perspectivas metodológicas 

suscitadas e a interpretação dos dados colhidos no decorrer das entrevistas. 

Por fim, são expressas as considerações finais a respeito da pesquisa de modo a 

incorporar a atuação do estudo junto aos objetivos geral e específicos traçados 

inicialmente, indicando expressivamente a existência de mudanças nas 

compreensões acerca do tema, bem como nas práticas de leitura literária dos 

discentes entrevistados. 
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2 LEITURA: ASPECTOS TEÓRICOS E SOCIOCULTURAIS 

  

As práticas leitoras, do modo como as conhecemos e as significamos 

atualmente, estão presentes em todos os lugares. Somos reflexos de um corpo social 

que se utiliza da capacidade de decodificar símbolos para que seja possível conviver 

da melhor forma possível. A leitura rege, portanto, nossas relações interpessoais 

dentro de um grupo e com o mundo, tornando-se essencial para se estabelecer 

vínculos comunicacionais em comunidade.  

Entretanto, não é possível abordar essa temática sem levar em consideração a 

complexidade que envolve o ato de ler, começando pela dificuldade em conceituá-lo. 

Versiane, Yunes e Carvalho (2012, p.17) defendem que somos leitores congênitos. 

Isso significa que todas as nossas percepções individuais e de mundo são tipos de 

leitura. Dessa forma, a leitura está em todo lugar, não necessariamente dentro de um 

livro. Assim, 

 

Todos aprendemos a ler lendo o mundo à nossa volta. Lemos na 
natureza o tempo que vai fazer; ou em que estação do ano estamos; 
lemos nos rostos e gestos dos que nos cercam se estão felizes, 
tensos, tristes, irritados; lemos sinais, placas, imagens; lemos cores, 
sons; usamos nossos cinco sentidos no ato de ler o mundo e somente 
por isso, um dia aprendemos a ler a palavra escrita. (VERSANE; 
YUNES; CARVALHO, 2012, p. 17) 
 

A leitura que nos é apresentada cotidianamente como uma prática 

aparentemente normal, é produto das modificações que estão localizadas em 

diferentes ambiências, de modo que as interferências existentes são próprias de 

fatores sociais, psicológicos, econômicos ou mesmo de ordem geográfica. Tudo isso 

porque é impossível abordar as práticas leitoras sem atentar para o fato de que a 

história da leitura está atada à história da humanidade.  

Segundo Rocco (1994, p.39),  

 
Definir leitura, em um sentido amplo, vista como atividade intelectual 
eminentemente humana, não é tarefa das mais difíceis. Complicado e 
limitador, porém, é tentar conceituar e descrever as interfaces que 
compõem o todo da atividade, analisar os elementos que integram o 
seu campo de ação, procurando ainda circunstanciar as situações em 
que se realiza e determinar os papeis que a leitura desempenha 
durante sua produção, bem como estudar os atores componentes de 
tal realização. 
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Nessa perspectiva, o objetivo deste capítulo é dialogar sobre a leitura em seus 

vários momentos, compreendendo sua historicidade; trazer a leitura e sua inserção 

em um contexto social de aplicabilidade e, por fim, abordar a formação do leitor e seu 

efetivo letramento, entendendo todos os pontos anteriores como partes fundamentais 

que englobam o ato de ler.  

 

2.1 Historicidade da leitura e das práticas leitoras 

 

 Em primeiro lugar, é relevante salientar que não é recomendável abordar a 

história da leitura de forma homogênea, visto que a última coisa pela qual a leitura 

poderia ser identificada seria pela sua uniformidade. É compreensível a visualização 

de uma tendência por onde a leitura caminha durante toda a sua existência, os fatos 

marcantes; mas arbitrar e engessar sua trajetória significaria perder toda a 

complexidade que a prática requer por se tratar de capacidade própria dos sujeitos. 

Darnton (1992, p. 212) trata da leitura afirmando que “[...] seu principal inconveniente 

é o caráter não-linear. A leitura não se desenvolve em uma só direção, a extensão. 

Assumiu muitas formas diferentes entre diferentes grupos sociais em diferentes 

épocas”. 

 Partindo de sua significação, e já com o intuito de demonstrar a complexidade 

do ato, Fischer (2006, p.11, grifo nosso) afirma que “[...] o que julgamos ser ‘leitura’ 

no passado é, em geral, uma comparação arbitrária baseada no que é leitura 

atualmente. Esse julgamento retrospectivo não é válido, pois, ao longo da história, a 

leitura teve muitos significados diferentes para vários povos”. Na realidade, a prática 

da leitura, durante o passar do tempo, não pode ser vista de maneira isolada de seu 

contexto local e temporal. Nesse sentido, a leitura e, consequentemente, as práticas 

leitoras e de escritas, sempre estiveram presentes no desenvolvimento humano, 

portanto, também atuantes, mesmo que de forma coadjuvante, ao contexto histórico 

da humanidade.  

 O ato de ler está vinculado a todas as atividades desenvolvidas pelos seres 

humanos, mesmo aquelas que não estão ligadas diretamente à prática tradicional de 

decodificar um texto escrito, sendo considerado um exercício multifuncional. 

Entretanto, o percurso para que a leitura compreendesse explicitamente o ato trivial 

atual, que ocorre sem que percebamos, foi definitivamente estabelecido na sociedade 

a partir da criação da escrita, ambas, no início, com características totalmente 
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funcionais para a época. Segundo Fischer (2006, p. 14), “o homem de Neandertal e 

os primeiros Homo sapiens sapiens liam entalhes em ossos sinalizando algo que lhes 

fosse significativo – pontuação de um jogo, marcações de dias ou de ciclos lunares”. 

A história da leitura e a história da escrita muitas vezes confundem-se, visto 

que “uma vez que o objetivo do ato de escrever era que o texto fosse resgatado – isto 

é, lido –, a incisão criou simultaneamente o leitor, um papel que nasceu antes mesmo 

de o primeiro leitor adquirir presença física” (CHARTIER, 2001, p. 207). Contudo, para 

dirimir qualquer dubiedade, é válido salientar que entre as duas existe um ponto a ser 

notado: se nos referimos à leitura como um ato que extrapola os limites estabelecidos 

pela grafia, temos uma prática que é inerente ao indivíduo, ou seja, ela é própria do 

ser humano, independente da presença ou não de um símbolo grafado, portanto, é 

anterior à escrita. Todavia, no contexto histórico-social, a aproximação entre leitura e 

escrita marcou a transição de uma sociedade fundamentada na oralidade para uma 

que se utiliza dos símbolos escritos e da capacidade de lê-los como princípio básico 

da comunicação moderna. 

Apesar das pinturas rupestres da Pré-História serem uma forma de 

comunicação grafada, a escrita só se estabeleceu realmente 4.000 a. C., na 

Mesopotâmia, com a escrita cuneiforme em tabuletas de argila. No mesmo período, 

os egípcios também seguiam com o desenvolvimento de escritas hieroglíficas. Diante 

de uma sociedade essencialmente oral, a escrita vem como uma forma de fortalecer 

a memória para atividades básicas (LE GOFF, 2003). Por esse motivo o leitor dos 

primeiros símbolos grafados também era um leitor de textos funcionais. Por muito 

tempo, a leitura e a escrita continuaram seguindo o mesmo padrão de utilização, até 

o momento em que os escribas sumérios adotaram a sonorização dos símbolos 

empregados (FISCHER, 2006), podendo ser considerado um grande avanço em 

direção ao sistema que nos é comum atualmente. 

Durante esse percurso, a leitura começa a ser idealizada e visualizada pelos 

indivíduos como uma atividade realizada por poucos. A alfabetização ainda 

caminhava a passos lentos, visto que o próprio desenvolvimento da escrita ainda 

estava em andamento e experimentação. A nobreza do ato estava no fato de que a 

grande massa não era alfabetizada, deixando a prática leitora para uma pequena 

parcela de indivíduos, obviamente, provando o poder contido no ato desde o início. 

Normalmente, as poucas pessoas letradas possuíam alguma influência política ou 

clerical na sociedade, pois, segundo Fischer (2006, p. 37), “ao longo da história, a 
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religião foi um dos principais motores de alfabetização”. O panorama das tendências 

de prática literária desenvolvidas desde então foram destarte ditadas tendo como 

pano de fundo grandes instituições, principalmente a Igreja.  

 
Como a escrita é um meio tão eficaz de apreender, preservar e 
transmitir a sabedoria sagrada, capaz de proteger, literalmente, os 
amplos ensinamentos de personalidades veneradas sem a mediação 
oral humana, a leitura e a escrita da literatura religiosa passaram a 
assumir um papel cada vez mais destacado na sociedade. (FISCHER, 
2006, p. 38) 

 

 Na Antiguidade, já alicerçada em um contexto social, apesar de continuar 

passiva, a leitura tornou-se presente em ambientes anteriormente dominados 

exclusivamente pela oralidade, mesmo que o acesso ao texto pela comunidade como 

um todo só fosse possível através da palavra falada por intermediadores que, por sua 

vez, eram os poucos leitores da época (FISCHER, 2006). Mais do que nunca, o 

suporte de escrita e a leitura estavam vinculados ao status de quem os detinham. 

 Com o passar do tempo, as práticas leitoras foram adquirindo formas 

delineadas na sociedade, garantindo sua permanência e disseminação da cultura 

letrada. Segundo Fischer (2006, p. 51), ao final do século IV “a leitura não era mais 

um simples recurso de memória, mas um canal autônomo para a transmissão de 

informação, interpretação e criação”. Em alguns lugares, a alfabetização ganhou 

força, tornando-se uma atividade compulsória para alguns membros das classes mais 

abastadas ao mesmo passo em que os meios de disseminação dos registros escritos 

eram modificados com o objetivo de diminuir custos e aumentar a usabilidade dos 

livros, passando de suportes de fácil degradação e difícil manuseio, para suportes 

mais duráveis e de simples manipulação, no contexto da época (FISCHER, 2006). 

  Durante a Idade Média, um fato de relevante importância foi propagado na 

história das práticas leitoras: a leitura silenciosa8. O ato de ler, que antes era realizado 

majoritariamente em alta voz, agora causava temor, visto que poderia se dar de modo 

silente, portanto, dificultando o controle sobre o que se lia e sobre como o leitor se 

comportava a partir do contato com livros que ousavam tocar em assuntos censurados 

pela ordem vigente. Para Chartier (2001, p.156), 

  
[...] há um controle comunitário sobre a leitura em voz alta, que 
desaparece com a leitura silenciosa. Esta última é um primeiro perigo, 

                                                             
8 Mesmo tendo seu auge e reconhecimento na Idade Média, a leitura silenciosa já era praticada em 

menor escala na Antiguidade. 
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pois permite a cada um desenvolver seus próprios pensamentos a 
partir dos textos recebidos sem a possibilidade de controle por parte 
da comunidade ou da autoridade 
 

A silenciosa forma de se ler textos só foi possível a partir de modificações 

estruturais na própria forma dos escritos, ou seja, de mudanças que visualmente 

facilitavam a tarefa do leitor de identificar o sentido atribuído pelo autor, viabilizando, 

inclusive, a compreensão e disseminação de textos com fluxos de pensamentos ou 

assuntos mais complexos. De acordo com Saenger (2002), dentre as mudanças 

estavam presentes a separação e ordenação das palavras, a inclusão de pontuações 

e o uso de conjunções e locuções adverbiais.  

Com a popularização da leitura em seu caráter introspectivo, os leitores 

avançaram sobremaneira em suas práticas leitoras, transpassando as tradicionais 

leituras funcionais ou religiosas e tendo acesso a gêneros antes não disponíveis, 

porém ainda de difícil aquisição. Ao abordar a literatura silenciosa, Manguel (1997, 

p.68) também aborda a razão do temor por um ato aparentemente inofensivo, dizendo 

que 

Um livro que pode ser lido em particular e sobre o qual se pode refletir 
enquanto os olhos revelam o sentido das palavras não está mais 
sujeito às orientações ou esclarecimentos, à censura ou condenação 
imediatas de um ouvinte. A leitura silenciosa permite a comunicação 
sem testemunhas entre o livro e o leitor [...]. 

   
 O ato de ler em silêncio, nesse sentido, abria portas para a compreensão 

individual de textos que anteriormente necessitavam da participação de alguma 

‘autoridade’ como mediador, da mesma maneira que “permitia [ao leitor] manter a 

fonte de sua curiosidade sob seu controle pessoal por completo” (SAENGER, 2002, 

p. 162). Desse modo, Fischer (2006, p.149) propõe uma nova interpretação acerca do 

leitor comum, haja vista que “o membro público havia-se tornado o contestador 

privado. O indivíduo estava sendo reconhecido”. Em concordância com a assertiva 

anterior, Certeau (2014, p.247) defende que a leitura silenciosa “é para o leitor o seu 

habeas corpus”. 

 A concepção do leitor moderno surge a partir da conquista da autonomia de 

leitura, mesmo situado em um ambiente que ainda estava longe de promover a 

liberdade literária, afinal, “a cultura escrita é inseparável dos gestos violentos que a 

reprimem” (CHARTIER, 2009, p.23). Por isso, deve-se atentar para o fato de que ao 

mesmo tempo em que permitia mais liberdade ao leitor, também acentuou a 

preocupação da ordem vigente pelo controle de tais leituras, principalmente porque 
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era possível encontrar uma combinação um tanto quanto perigosa:  a publicação de 

escritos com teor erótico, subversivo ou herético, bem como a presença de leitores 

para tais obras. A facilidade de acesso era maior, uma vez que claramente houve 

aumento na variedade e quantidade de publicações, mas em nenhum momento 

permitida indiscriminadamente. Pelo contrário, o conhecimento do poder do livro e, 

consequentemente da leitura, acentuou a conduta censória. 

 Chartier (2001) aprofunda a discussão sobre a história da leitura quando 

defende a existência de dois tipos diferentes de revolução: a revolução da escrita e a 

revolução da leitura. Segundo o autor, a revolução da leitura aconteceu muito antes 

da escrita, com o advento da leitura silenciosa. Na realidade, Chartier considera que 

a leitura silenciosa surgiu muito antes da invenção da imprensa de Gutemberg. Sendo 

assim, a leitura silenciosa, caracterizada e disseminada na Idade Média, tratava na 

realidade de uma “reconquista da leitura silenciosa” (2006, p.41), visto que o ato já 

era conhecido muito antes da disseminação em larga escala de obras impressas. 

 Na Alta Idade Média, a comercialização de livros foi um pequeno prenúncio do 

crescimento que estaria por vir. O acesso às obras, de certa forma, foi facilitado, 

apesar de ainda ser um bem que não estava disponível a todos por questões 

financeiras (o livro ainda era um bem de alto custo) e de liberdade de publicação (a 

latente presença da censura teve seu espaço de contribuição). Nessa instância, o livro 

era tratado como uma mercadoria que, para gerar lucros, deveria ser produzido em 

uma escala que contemplasse a demanda exigida pelos seus consumidores, 

usufruidores da leitura silenciosa, por meios de copistas especializados em fornecer 

reproduções para venda (FISCHER, 2006) e, posteriormente, utilizando-se de 

máquinas que mecanizassem e agilizassem o processo. Segundo Fischer (2006, 

p.187), “a segunda metade do século XV presenciou leitores cada vez mais 

responsáveis por aquilo que liam: eles pouco a pouco tornavam-se leitores ativos. 

Com o prolongamento das listas de títulos proporcionados pela impressão, um 

crescente público lia o que lhe agradava”. 

 A dinamização escrita causada pela imprensa de Gutemberg reverberou por 

diversos campos. Fischer (2006, p.190) aponta que “a emancipação da palavra escrita 

proporcionada pela imprensa determinou a dinâmica básica do mundo moderno e o 

acesso mais rápido às informações”, sendo responsável pelo progresso e 

desenvolvimento de impressões que visavam cada vez mais conquistar lucros, bem 

como conquistar leitores. 
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 A força do mercado editorial e o acesso aos mais diversos tipos de literatura 

disparou o alarme das autoridades sobre o teor das obras publicadas, sendo o estopim 

para a criação do Index Librorum Prohibitorum9 que, de acordo com Manguel (1997, 

p. 320), tratava-se de um “uma lista de livros que a Igreja considerava perigosos para 

a fé e a moral dos católicos [...] que incluía livros censurados antes da publicação, 

bem como livros imorais já publicados”. A censura a esse tipo de literatura impactou 

diretamente as práticas de leitura desenvolvidas pelos indivíduos e viabilizou o 

aparecimento de cópias não autorizadas apoiadas pelo despontar do comércio 

clandestino (FEBVRE; MARTIN, 2000). 

 Apesar de todo o progresso da cultura letrada, até o século XVIII a leitura 

continuava configurada como uma atividade elitista, a qual o público menos abastado 

não tinha acesso. Fischer (2006, p. 206) acrescenta inclusive que “a cultura da leitura 

de livros solidificou a divisão entre classes sociais, destacando e apoiando os poucos 

que ainda controlavam os muitos. A leitura de livros ainda estava longe de se tornar 

uma prerrogativa pública”.  

 A partir do século XVIII, com a maior comercialização e profissionalização no 

mercado de publicações, a criação de publicações de baixo custo e a diversificação 

das obras, a leitura e a escrita, como bem fala Fischer (2006, p. 227), “[...] estavam 

sendo respeitadas e desejadas de modo generalizado”. Os avanços que aconteciam 

em várias esferas da sociedade também implicavam em alterações na forma de 

consumir e produzir obras literárias. Esse cenário favoreceu o fortalecimento de 

gêneros antes consumidos em menor escala, como os romances, que agora faziam 

parte do cotidiano leitor e estavam impulsionando o mercado editorial (CAVALCANTE, 

2009). Consoante a isso, Lyons (2011, p. 95) diz que 

 
No final do século XVII, a ficção recreativa começou a dominar o 
mercado urbano ocidental, tomando o lugar dos tomos jurídicos e das 
obras religiosas, até então no centro da produção de livros. Romances 
sentimentais, obscenos e os chamados romances ‘góticos’, que 
pareciam especialidade dos britânicos, mantinham leitores em ansioso 
suspense por toda Europa. 

 

 Segundo Fischer (2006, p.263), “em meados do século XIX, a maioria das 

nações desenvolvidas já não considerava mais a palavra escrita um acessório elitista, 

mas sim parte integrante da vida diária das pessoas”. A leitura começava a fazer parte 

                                                             
9 O Index Librorum Prohibitorum ou Índice de livros proibidos (tradução para o português) só foi abolido 
oficialmente em 1966 pelo Papa Paulo VI. 
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da vida ordinária, tornando o seu domínio algo indispensável pois estava presente por 

todos os lados, não somente em obras literárias. Apesar de historicamente serem 

realizadas em proporções distintas dos índices masculinos, a leitura feminina também 

passou por modificações, visto que não somente consumiam o que era publicado, 

mas também participavam das produções (FISCHER, 2006). 

Contudo, ainda é relevante destacar que “na maioria das sociedades europeias, 

as mulheres aprendiam a ler a bíblia e o catecismo, mas [...] não eram encorajadas a 

aprender a escrever, já que escrever conferia uma independência que era 

considerada prerrogativa masculina” (LYONS, 2011, p.98). Levando em conta a 

posição da mulher na sociedade, as escritas estavam inseridas muitas vezes no foro 

privado, na designada literatura do íntimo, normalmente compostas por 

correspondências pessoais contendo fatos triviais, noticiando acontecimentos ou 

diários. Mesmo assim,  

 
O mais importante a ressaltar, porém, é que as mulheres, ao se 
inserirem nas diversas manifestações do escrito, num processo que 
se inicia pela correspondência para chegar à literatura e à imprensa, 
acabam atingindo e exercendo alguma influência sobre o espaço 
público, que, mais do que um espaço material, é uma esfera modelada 
pela circulação da palavra. (GONÇALVES, 2006, p.101) 
 

 Segundo Horellou-Lafarge e Segré (2010, p. 55), “no espaço doméstico, as 

mulheres trocavam entre si livros e romances-folhetim, mesmo que a imagem que 

davam de si próprias fosse a de uma mulher dedicada aos afazeres domésticos, 

fazendo do livro um ‘prazer furtivo’”. Em consonância com essa perspectiva, na 

realidade brasileira a leitura de romances por mulheres já era atividade comum, 

apesar de não ser considerada uma leitura apropriada, no que se refere aos preceitos 

morais e éticos da época. Morais (1998, p. 5) inclusive reitera que “essas leituras 

representavam o máximo do perigo, uma vez que sua prática propiciava às leitoras 

escapar às contingências, às convenções através das viagens em torno de si 

mesmas: durante os serões ou na intimidade do seu quarto”. 

O século XX, em um panorama geral, pode ser admitido como um período onde 

a leitura passou a integrar completamente a vida dos indivíduos, transpassando os 

limites do livro impresso. Para entender o modo como esse cenário influenciou a 

compreensão da leitura, Horellou-Lafarge e Segré (2010) apontam que, por conta das 

mudanças econômicas, tecnológicas e sociais, a leitura é percebida como condição 

fundamental para a inserção comum e, portanto, deve ser realizada e compreendida 
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de modo mais aprofundado. Essa tendência é primordial para amplos debates sobre 

a forma de apreensão da leitura e da escrita no campo educacional, inclusive, sobre 

as desigualdades latentes. 

Nesse sentido, o ato de ler passa a estar presente tanto em atividades de lazer, 

nas artes por exemplo, como na utilização dos recursos fornecidos pelas inovações 

tecnológicas a partir da disseminação das funcionalidades do computador pessoal, ou 

seja, em diferentes tendências de utilização. Esse fato pode ser explicado por conta 

de sua natureza, afinal, “sendo a leitura um objeto cultural, é natural que o homem 

procure uma recriação do processo, a fim de torná-lo mais prático” (FERNÁNDEZ; 

KANASHIRO, 2011, p.141).  

A chegada do século XXI tem como pressuposto a permanência da posição da 

leitura no cotidiano social, seja de maneira profissional ou de modo recreativo e tendo 

como ponto forte o diálogo que é estabelecido com outras possibilidades de suportes 

e mídias. Fischer (2006, p.275) defende que “a leitura é atualmente a principal 

atividade que alimenta, veste e abriga o mundo desenvolvido”. Assim, as bases da 

prática leitora continuam bem estabelecidas, de maneira que não é possível imaginar 

a composição do mundo moderno sem sua presença.  

Apesar de ser uma tese amplamente difundida em estudos da área, tornando-

se algumas vezes até um pouco cansativa dada a proporção de utilização, é 

interessante mencionar que o fato de estarmos inseridos em um contexto 

informacional tem grande peso no modo como lidamos com a leitura no século 

presente. Como bem fala Martins e Sá (2008, p.235), 

 
Vivemos numa sociedade marcada pela circulação da informação – 
nomeadamente, da informação escrita – e pela massificação do 
acesso às novas tecnologias da comunicação – principalmente a 
Internet -, onde a compreensão na leitura tem uma importância cada 
vez mais proeminente e a falta de competências neste domínio 
dificulta a integração plena do indivíduo na sociedade e a sua inserção 
no mercado de trabalho. 
 

Falar sobre leitura é um desafio em qualquer época ou lugar. As inovações 

pelas quais o ato de ler perpassou mostram sua capacidade de reinvenção, sendo 

notável desde o modo como era utilizada nos primórdios, até as práticas atuais. Como 

já demonstrado anteriormente, a história da leitura pode ser visualizada a partir de 

diferentes recortes. Isso significa que cada gênero, localização espacial, classe social, 

época ou até mesmo indivíduo possuem sua própria história da leitura. Como pode 
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ser constatado, aqui optamos por trazer um pequeno recorte generalista, contudo, 

tendo consciência a todo momento da amplitude e da riqueza que estão inseridas na 

prática. 

 

2.2 O contexto sociocultural da leitura 
 

 Pensar a leitura como ato social e cultural requer a atenção e a sensibilidade 

para entender que estamos falando de fenômeno rico em todos os sentidos, portanto, 

que se desenvolve de maneira ampla. O fato de ser uma prática diretamente 

relacionada ao ser humano, e que o indivíduo em questão está inserido em um 

ambiente social e cultural, confere ao ato de ler a complexidade que com ele nos 

deparamos desde o momento em que tentamos significá-lo. Ou seja, são importantes 

relações que se estabelecem e que, por estarem inseridas em diferentes contextos, 

mostram a delicadeza com que devem ser tratadas.  

Tomando como base as palavras de Jouve (2002, p.17), “a leitura é uma 

atividade complexa, plural, que se desenvolve em várias direções” e é, portanto, 

participante de um ciclo que envolve o indivíduo dentro de um contexto social, cultural 

e temporal. Tais atribuições possuem significativo peso na ordenação da conduta 

leitora e são determinantes para os produtos e simbologias advindos dela. A título de 

exemplo, a última pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, publicada em 201610, faz 

um perfil apurado da amostra, o qual coloca em pauta fatores como gênero, idade, 

escolaridade, região, renda individual e religião como indicadores sobre as tendências 

da leitura de brasileiros, assim como os parâmetros sociais que também exercem 

influência sobre a prática. 

Por sua vez, as práticas leitoras estão relacionadas aos diversos padrões de 

comportamento e ao modo como as obras são consumidas – para o interesse do 

presente estudo, concentrados nas obras de teor literário –  de um determinado sujeito 

ou público, tendo como princípio norteador os aspectos pessoais e sociais presentes 

em cada caso, bem como os impactos desse tipo de atividade na construção de uma 

identidade leitora. Laraia (1995, p.70) defende que 

  
O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, 
os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais 

                                                             
10 Disponível em: 
<http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CA
PA.pdf.>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
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são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da 
operação de uma determinada cultura. 
 

Evidenciando a leitura a partir do panorama da pesquisa, isso pode ser 

institivamente compreendido quando Freire (1984, p. 9) afirma que “a leitura do mundo 

precede a leitura da palavra”. A partir dessa afirmação podemos inferir duas premissas 

significativas para os estudos sobre as práticas leitoras. A primeira refere-se ao 

entendimento de que o ato de ler vai muito além de decodificar a palavra escrita, na 

realidade, é a partir desta frase de Paulo Freire que muitos entusiastas em estudos 

literários compreendem que o ato de ler está em todo lugar e é apresentado de várias 

formas. Assim, ler o que está escrito em alguma obra é apenas uma das formas de 

manifestação da leitura. A segunda ideia está inserida na concepção da leitura como 

parte de um pressuposto social e cultural, em que o indivíduo se utiliza das mais 

diversas vivências, inclusive aquelas de cunho coletivo, na construção de 

significações geradas a partir de uma determinada prática.  

Nesse sentido, Ponte (2007, p.38) sintetiza as relações existentes quando fala 

que “a leitura pode ser vista, portanto, como um processo interacional entre autor-

leitor, mediado pelo texto, em um determinado contexto histórico e social”. Em outras 

palavras, diversas variantes estão relacionadas ao modo como se lê, não apenas a 

palavra escrita, mas tudo que está ao nosso redor. Dessa maneira, a leitura, apesar 

de ser plural, não pode ser estabelecida de modo desmembrado porque ler é conjunto. 

Como Leffa (1996, p.17) bem expõe na seguinte sentença, “a complexidade do 

processo de leitura não permite que se fixe em apenas um de seus polos, com 

exclusão do outro”. 

Se a leitura, como Dell’Isola (1993, p.169) apresenta “[...] é atividade social 

constante”, isso significa que os fatores econômicos, históricos, geográficos, religiosos 

e todos os outros que estão integrados à sociedade interferem no acesso à 

alfabetização, ao letramento, ao livro, à leitura, e, consequentemente, na forma como 

nos relacionamos em todos os contextos leitores. De forma pessoal, quando já se 

descobriu a leitura não apenas como prática funcional, mas principalmente como 

atividade prazerosa, é incompreensível, dentro dessa realidade letrada, conceber a 

ideia de que ainda existe grande quantidade de pessoas que ainda não leem – por 

motivos tão diferentes quanto seriam possíveis – entretanto, Petit (2013, p.24) 

esclarece tal fato dizendo que “para alguns, tudo é dado ao nascer, ou quase tudo. 
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Para outros, à distância geográfica somam-se as dificuldades econômicas e os 

obstáculos culturais e psicológicos”. 

No percurso do leitor, as singularidades existentes na história de vida de cada 

indivíduo acometem a prática leitora espontaneamente, logo, texto e sujeito se 

entrelaçam, suscitando as características ímpares existentes em cada leitura que é 

realizada. Bamberger (1991, p.9) defendia há tempos que “a pesquisa sobre leitura, 

um dos ramos mais jovens da ciência, projetou nova luz sobre o seu significado, não 

só em relação às necessidades da sociedade, mas também às do indivíduo”.  Em vista 

disso, a leitura simboliza um fenômeno social quando torna inviável realizá-la de modo 

apático. Rocco (1994, p. 40) sistematiza as relações da seguinte forma:  

 
[...] leitor e leitura atuam na construção de um processo social de mão 
dupla, desenvolvendo um tipo de ação que se dá em espaço muito 
amplo, pois os inumeráveis sentidos atribuídos a um texto e dele 
também absorvidos entram em consonância com a história de vida de 
cada um e, ainda, em consonância com o imaginário pessoal e coletivo 
dos indivíduos. 

 

 Historicamente falando, os diversos contextos em que é possível perceber a 

leitura, seja sua presença tácita ou expressa, demonstram sua natureza ordenadora, 

de modo que é determinante no estabelecimento das relações de poder e autoridade. 

O enunciado pode ser atestado a partir do breve apanhado histórico que constitui a 

seção anterior, no qual não é difícil encontrar períodos em que o ato de ler só estava 

acessível a uma camada seleta da sociedade. Em A aventura do livro: do leitor ao 

navegador, Chartier (2009, p.84) defende que “o livro indicava autoridade, uma 

autoridade que decorria, até na esfera política, do saber que ele carregava”. É certo 

que na citação, o autor está se referindo ao livro como objeto que agrega substanciosa 

autoridade a quem o porta, contudo, se além de portar fosse o possuidor capaz de 

decodificá-lo tal “autoridade” seria, por sua vez, somada. 

É importante salientar que a complexidade da leitura ultrapassa as fronteiras 

de apenas ‘ter acesso ao livro para desenvolver leituras’. Isso porque, de acordo com 

as palavras de Orlandi (2003, p. 36), “[...] não é o acesso ao instrumento em si que 

muda as relações sociais, mas o modo de sua apropriação, no qual estão atestadas 

as marcas de quem se apropria dele”. A partir disso, compreendemos outro ponto 

chave para os estudos sobre leitura: os agentes mediadores que estão envolvidos na 

leitura e na sua disseminação, e que serão expostos com mais aprofundamento no 
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capítulo subsequente. Entretanto, a título de prelúdio, podemos nos apoiar em 

Bamberger (1991, p.9) quando afirma que 

 
[...] todas as autoridades do Estado, da comunidade e da escola, todos 
os professores, pais e pedagogos precisam estar seriamente 
convencidos da importância da leitura e dos livros para a vida 
individual, social e cultural, se quiserem contribuir para melhorar a 
situação. 

 

 Novamente, atemo-nos ao fato da coletividade na leitura, visto que a percepção 

de mundo, que é formada ao se ter acesso às redes de promoção da leitura, também 

refletem em benefícios sociais. Entretanto, para que sejam efetivadas ações que 

visem tal incentivo, é necessária a conscientização coletiva sobre a relevância da 

leitura na construção de uma sociedade que estimule o pensamento crítico. Para 

Bourdieu e Chartier (1996, p.243), “[...] por meio de um livro pode-se transformar a 

visão do mundo social e, através da visão de mundo, transformar o próprio mundo 

social”. 

 O acesso à leitura e seu incentivo trarão efeitos de natureza diversa pois “tem 

consequências sobre o indivíduo e altera seu estado ou condição em aspectos sociais, 

psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo econômicos” 

(SOARES, 2010, p.17). Assim, não seria possível que, ao ser exposto a tais 

mudanças, o sujeito não influenciasse, direta ou indiretamente, as instâncias que 

estão presentes cotidianamente. Para Jouve (2002, p.125), “o leitor não é um 

indivíduo isolado no espaço social; a experiência transmitida pela leitura desenvolve 

um papel na evolução global da sociedade”. 

 Se afirmamos a todo momento que ler é um ato social, temos de convir que os 

reflexos das ações estão dentro da esfera social, mas também em seu enfoque 

cultural, e isso é um fator de notável relevância para o desenvolvimento coletivo, afinal, 

como defende Geertz (1989), não existe natureza humana independente da cultura. 

Podemos constatar tal premissa quando Kramer (2010, p.119) destaca que “trabalhar 

com leitura e formação, com literatura, tem como horizonte a humanização, o resgate 

da experiência humana, a conquista da capacidade de ler o mundo, de escrever a 

história coletiva, expressar-se, criar, mudar”. 

 A cultura é significativa nesse processo pois permite que o leitor crie o repertório 

de experiências que será fundamental para a execução de qualquer leitura, nos mais 

diversos aspectos destacados, principalmente porque se efetiva através das relações 
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construídas entre os indivíduos. A correspondência feita por Hall (2003) entre 

identidade e cultura é substancial para a compreensão do tema, visto que demonstra 

as vias em que os dois conceitos se fundamentam. Segundo o autor, 

 
A identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O 
sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas 
este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 
culturais “exteriores”, e as identidades que esses mundos oferecem.  
(HALL, 2003, p. 31) 

 

 Logo, a leitura pode ser considerada um fenômeno duplamente sociocultural 

visto que: 1. É construída a partir das vivências coletivas que são organizadas, 

implementadas e encadeadas ao sujeito. 2. É estimulada, disseminada e valorizada 

através da participação ampla das várias instâncias existentes em uma comunidade. 

Qualquer que seja a falha em uma das vertentes refletirá nos resultados que envolvem 

a promoção da leitura. A partir dessa visão, é possível entender o ponto ideal onde o 

cerne do incentivo à leitura encontra-se: a convergência entre o social e o individual 

como engrenagens bem ajustadas na vivência do leitor, fato que estará ligado ao 

conceito desenvolvido subsequentemente na abordagem sobre formação leitora e 

letramento. 

 

2.3 A formação do leitor 

  
Discorrer sobre a leitura como um fenômeno social complexo, requer sua 

apreensão tendo em vista as sinuosidades culturais presentes em cada sujeito e o 

modo como isso pode influenciar seu incentivo e utilização. Como defende Laraia 

(1995, p.46), “o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é 

um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam”. Fortalecendo 

o debate, Geertz (1989, p.36) complementa que “nossas ideias, nossos valores, 

nossos atos, até mesmo nossas emoções são, como nosso próprio sistema nervoso, 

produtos culturais”, logo, não colocar a matéria em pauta implica em descuido com os 

elementos componentes de qualquer público ou local pesquisado, inclusive, com as 

bases de sustentação para o entendimento da disposição da leitura no contexto 

corrente. Esse é o motivo que torna a cultura uma das engrenagens fundamentais 

para o debate sobre a formação do leitor. 
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A priori, tomando como ponto de partida a formação do leitor e a propagação 

das práticas de leitura, temos como núcleo de trabalho os indivíduos que, por mais 

isolados que estejam geograficamente ou simbolicamente, fazem parte de uma 

comunidade que possui singularidades. Notadamente, dentro de uma sociedade, 

determinada pessoa pode participar de diversos grupos ou tribos e cada um desses 

núcleos estão carregados de representações que os identificam dentro de uma 

estrutura social (religião, gênero, orientação sexual, posição política, lazer, nível social 

etc.), tornando estatisticamente amplas as potenciais combinações. 

Consequentemente, a cultura está presente independente do recorte efetuado, 

determinando os padrões e o arranjo social, devendo assim ser levada em conta no 

tocante ao incentivo à leitura. Nesse seguimento, podemos contar novamente com 

Geertz (1989, p.37) quando diz que, 

 
Quando vista como um conjunto de mecanismos simbólicos para 
controle do comportamento, fontes de informação extra somáticas, a 
cultura fornece o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente 
capazes de se tornar e o que e o que eles realmente se tornam, um 
por um. Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos 
individuais sob a direção dos padrões culturais, sistemas de 
significados criados historicamente em termos dos quais damos forma, 
ordem, objetivo e direção às nossas vidas. 
 

Quando nos debruçamos sobre o que chamamos de formação do leitor, nos 

deparamos em primeiro momento com uma imagem pesada, de algo rígido que está 

sendo moldado. Na realidade, queremos esclarecer que o ideal da formação, quando 

aplicada às práticas leitoras, seria percebê-la com fluidez, demonstrando a face 

libertadora presente no ato de ler. Contudo, isso não significa simplificar o indivíduo a 

ponto de colocá-lo apenas como um componente qualquer do processo. Na realidade, 

ele é a peça principal, o elemento pelo qual se deve pensar todas as ações de 

incentivo. Em vista disso, é indispensável tratá-lo a partir da ótica de sua cultura. A 

falta de cuidado sobre tal premissa pode ser um risco para o desenvolvimento de 

qualquer ação que tenha como objetivo o incentivo literário. 

Sabemos que as ações empreendidas na formação da prática leitora devem 

estar baseadas em modelos que visem principalmente a aproximação entre sujeito e 

ato, tendo como essencial o esforço conjunto de diferentes frentes para sua 

consolidação. Entretanto, a realidade brasileira ainda caminha a passos lentos, 

entendendo o incentivo baseado em uma imposição cartesiana, em que o indivíduo, 

quando exposto a alguma ação, muitas vezes não é apresentado de modo a 
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desenvolver uma prática prazerosa, sendo induzido sem poder nenhum para ponderar 

sua posição enquanto sujeito ativo do processo leitor, inclusive, como defende Pennac 

(1993), tendo o direito de não querer ler.  

Sobre isso temos ciência de que uma das assertivas mais disseminadas nos 

estudos sobre leitura é a importância da Escola nesse processo, fato já legitimado. 

Sua posição consolidada socialmente e presente como nenhuma outra instituição 

educacional ou cultural, apesar de ainda desvalorizada, é por vezes uma das únicas 

formas/oportunidades de se aproximar de uma obra literária. Como afirmam Lázaro e 

Beauchamp (2008, p.74, grifo nosso), “é na escola que se lê mais, os mais jovens 

leem mais e é na infância que se forma o leitor. Entretanto, depois da escola, o 

brasileiro lê menos. A escola não está formando o leitor, mas dando acesso à leitura. 

A prática da leitura continua sendo um privilégio de classe”.  

Nessa concepção, Michèle Petit11, referência nos estudos sobre práticas de 

leitura, apresenta uma tipologia de abordagem que coloca em evidência um prisma 

do incentivo literário em que a leitura é estimulada de forma orgânica, ou melhor, 

inserindo-a a partir de uma mediação que constrói vínculos entre leituras, leitores e 

mediadores. Para a autora, 

 
Tudo o que podem fazer os iniciadores de livros é levar as crianças – 
e os adultos – a uma maior familiaridade e uma maior naturalidade na 
abordagem dos textos escritos. É transmitir suas paixões, suas 
curiosidades, questionando seu lugar, seu ofício e sua própria relação 
com os livros [...] (PETIT, 2013, p. 37) 

 
 Petit (2013) ainda argumenta que o modo corrente de incentivo, ou seja, como 

“cruzadas para difundir a leitura”, acaba, na verdade, afastando o leitor da leitura. 

Intuímos que tal fato se dá por conta do modo como o ato de ler é apresentado ao 

sujeito, trazendo disfarçada, mas ainda perceptível, a pesada carga a qual por muito 

tempo foi associada, mesmo em seu aspecto literário. Infelizmente, esses reflexos 

ainda são latentes e quebrá-los depende de mudanças profundas em múltiplos 

segmentos. A familiaridade com as práticas de leitura, o informal convívio com os 

livros e a facilidade de acesso às obras, mediadas por pessoas ou instituições que 

tenham essa visão é primordial para mostrar a leitura como uma possibilidade atraente 

ao leitor. 

                                                             
11 A autora aborda em suas pesquisas temáticas que envolvem o incentivo à leitura literária, a leitura 
de jovens, a leitura reparadora, a formação do leitor e o papel da mediação da leitura. 
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Segundo Garcia (2010, p. 69), “na inter-relação de leitura e formação do leitor 

está implícita a construção de identidade. Isso porque o processo de formação do 

leitor incide na subjetividade de cada leitor-ouvinte”. Assim, promover a leitura 

anulando tais fatores seria invalidar, consequentemente, as inúmeras capacidades 

que se deseja estimular com a leitura: como a autonomia, a sociabilidade e o senso 

de responsabilidade coletiva.  

Contudo, um ponto primordial deve ser mencionado: nenhuma ação será válida 

se o leitor não quiser ler, e como citamos anteriormente, ele possui esse direito uma 

vez que ler exige um esforço multifacetado e que só ele poderá fazê-lo. Assim, o 

protagonismo do leitor está relacionado ao interesse, e “esse interesse é desenvolvido 

de acordo com as oportunidades de leitura prazerosa surgidas durante a vida. É 

necessário que ela seja uma experiência gratificante, que o leitor descubra que a 

leitura responde a um desejo interior” (GARCEZ, 2008, p. 68).  

A partir disso, entramos na concepção do incentivo à leitura compreendendo 

que para “humanizar” as práticas é imprescindível adotar modelos que contemplem e 

coloquem o indivíduo e seu meio em evidência no ato de sua mediação. Galvão e 

Batista (2011, p. 21) falam sobre buscar na leitura “[...] apreender sua singularidade 

histórica e social, ou, em outros termos, o modo pelo qual condições históricas sociais 

particulares fazem emergir modos de ler, usos da leitura e significações que não 

podem ser inferidos de uma essência da leitura mesma”. Isso posto, encontramos nos 

estudos sobre letramento um modelo que abrange e adota a participação dos valores 

pessoais, sociais e históricos na construção e disseminação da leitura e da escrita. 

 

2.3.1 O letramento na formação de leitores 

 
 A percepção da leitura como um ato social12 é fundamental para a 

compreensão do significado de letramento, bem como para entender a razão pela qual 

o termo foi escolhido, uma vez que existem outros que são amplamente utilizados no 

contexto da leitura e da escrita, principalmente no Brasil (por exemplo: alfabetização 

e analfabetismo). Na verdade, levando em consideração o cenário em que estamos 

estabelecidos, a única palavra possível para discorrer sobre práticas leitoras e escritas 

desenvolvidas por indivíduos seria letramento. O ponto marcante para a escolha 

                                                             
12 Ver mais detalhadamente na seção 2.2 O contexto social da leitura. 



31 
 

reside no significado empregado ao termo e no entendimento que temos do papel da 

leitura no cotidiano do leitor. 

A expressão apareceu pela primeira vez no Brasil em 1986, na obra de Mary 

Kato13, como tradução para o termo em inglês literacy14. Entretanto, a necessidade de 

se utilizar um novo termo para falar sobre um assunto anteriormente integrado ao 

conceito de “alfabetização” e que pudesse separar as inúmeras concepções inseridas 

nesse único contexto está no fato das mudanças sociais e históricas que ocorreram 

terem influenciado o que hoje reconhecemos como leitura. Segundo Soares (2010, 

p.34), “[...] o termo letramento surgiu porque apareceu um fato novo para o qual 

precisávamos de um nome, um fenômeno que não existia antes, ou, se existia, não 

nos dávamos conta dele e, como não nos dávamos conta dele, não tínhamos um 

nome para ele”. 

Definir letramento ainda exige cautela, principalmente por se tratar de um 

assunto em construção, assim como várias temáticas abordadas no presente trabalho. 

É possível notar que a complexidade dos temas reflete em um dos pontos iniciais de 

sua exposição: a definição. Foi assim quando tratamos da leitura e será assim nos 

estudos sobre letramento. O que podemos fazer é apresentar a ideia geral que nos 

propicia o conhecimento básico e assim situar o leitor no debate que queremos 

desenvolver. Portanto, de modo geral, “letramento é, pois, o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 

2010, p.18).  

 Adentrando em seu cerne, conceber letramento como fenômeno é um meio 

para ilustrar a sua atuação ademais de uma usabilidade prática, ou seja, 

compreendendo que sua aplicação reverbera em um quociente subjetivo, apesar de 

se utilizar de traços objetivos, por isso, ultrapassando os limites firmados sobre o que 

ordinariamente se entende por alfabetização. Essa é a questão determinante para os 

estudos sobre letramento, visto que seu emprego não se enquadra e não culmina no 

estabelecimento de um lugar comum. 

                                                             
13 Kato, Mary Aizawa. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística. São Paulo: Ática, 1986. 
144p. 
14 O termo literacy já era empregado anteriormente em obras de Scribner e Cole (1981) e, a partir dos 
estudos prévios, foi possível aplicar letramento como a palavra equivalente em português. 
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A mesma ideia propagada pelo modelo de letramento já havia sido previamente 

defendida por Paulo Freire na forma de uma metodologia de alfabetização que levava 

em consideração os aspectos sociais, culturais e históricos dos alunos15. Assim, 

podemos dizer que a ideia de alfabetização professada por Freire foi um ponto fora 

da curva quando falamos sobre os processos tradicionais de ensino disseminados no 

Brasil, que, em sua maioria, não contemplavam os aspectos pessoais e coletivos do 

sujeito. 

 Se pudéssemos aplicar um termo principal para contextualizar o significado de 

letramento, esse termo seria apropriação, apesar de sabermos que sua aplicação 

envolve tanto a apropriação através da leitura, quanto o domínio da palavra enquanto 

um signo carregado de ideologias. O centro do debate sobre a temática está no 

empoderamento através da palavra escrita ou falada e na forma como ela modifica a 

estrutura e o comportamento individual, que, por sua vez, ecoa na coletividade. À 

medida em que o indivíduo é visto como protagonista ativo no processo, munido de 

poder de decisão sobre o que vai consumir, assim como decide o que fazer com a 

leitura, mesmo que inconscientemente, temos, portanto, a efetivação de um processo 

de apropriação, mas não o seu fim. 

Dentre as várias abordagens existentes sobre o tema, a consciência do “poder” 

do letramento em uma conjuntura social permanece bem aceita na comunidade 

pesquisadora. Mas, mesmo assim, ainda é complicado entender o motivo da 

necessidade de se instituir e disseminar um novo termo para algo que já estava 

enraizado ao nosso cotidiano e, para que isso seja esclarecido, colocaremos em pauta 

a diferença entre os termos anteriormente e atualmente empregados. Para isso, 

Soares (2010, p.39) esclarece que, 

 
[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo 
letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o 
indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é não 
só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a 
leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 
 

 O letramento, para essa perspectiva, está relacionado à capacidade que o 

indivíduo tem em se utilizar da grafia, do texto escrito ou oral e significá-lo, de forma 

a entender o que está sendo comunicado, mas também com os aportes imateriais e 

                                                             
15 Algumas obras escritas por Paulo Freire que abordam a metodologia são: Educação como prática 
da liberdade (1969), Pedagogia do oprimido (1984) e Educação e mudança (1983). 
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subjetivos necessários para se inserir e conviver em uma sociedade cada vez mais 

dependente da palavra. Bormuth (1973, p. 13, tradução nossa) defende que “O termo 

será usado aqui para se referir à habilidade de responder competentemente às 

atividades de leitura do mundo real”16. Esse processo não é construído prontamente 

e por esse motivo torna-se tão penoso, visto que “a leitura tem sempre a ver com o 

simbólico” (SCLIAR, 2008, p. 31). 

 O letramento é um fenômeno que acompanha e respeita a cultura de cada 

comunidade, por isso, não existe uma fórmula de sucesso que possibilite efetivá-lo 

em uma sociedade. O que pode ser feito é utilizar-se dos modelos preexistentes, 

adaptando-os para o local onde pretende-se aplicá-lo. A capacidade de desenvolver 

uma consciência letrada está na possibilidade de dialogar e flexibilizar o indivíduo 

dentro de seu ambiente, levando em consideração as particularidades individuais e 

sociais. Assim, é de certa forma impensável não colocar a necessidade coletiva ao se 

promover uma sociedade letrada visto que “o que o letramento é depende 

essencialmente de como a leitura e a escrita são concebidas e praticadas em 

determinado contexto social [...]” (SOARES, 2010, p. 75). Pensar sobre isso é o 

fundamento para começar a debater a importância do letramento para a promoção da 

leitura. 

Essa aproximação pode ser justificada, apesar de institivamente assimilada, a 

partir do conceito de Letramento Literário adotado por Pinheiro (2011, p. 42). Segundo 

a autora o termo “seria visto, então, como estado ou condição de quem não apenas é 

capaz de ler poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por meio da 

experiência estética”. Logo, as nuances do texto literário extrapolam o cenário de 

entretenimento/lazer e transformam-se em parte da vivência individual. Isso ocorre 

porque a literatura faz parte das relações cotidianas (PINHEIRO, 2011), sendo 

apropriada e inserida para além do enredo textual. Assim, é notável que a diferença 

entre os dois conceitos se situa nos entremeios de seus objetos, continuando o sujeito 

em sua posição de destaque. Baseada em sua significação, a relevância do 

letramento, também em sua natureza literária, pode ser percebida quando Oliveira 

(1995, p. 148) fala que 

 
O modo de inserção dos membros dos grupos “pouco letrados” na 
sociedade tem a marca da exclusão, em um sistema em que o pleno 
domínio da leitura e da escrita e de outras práticas letradas é um 

                                                             
16 “The term will be used here to refer to the ability to respond competently to real-world reading tasks.” 



34 
 

pressuposto da constituição das competências individuais necessárias 
e valorizadas nessa sociedade. 
 

 Sabendo disso, é evidente que os estudos sobre letramento contribuíram para 

aprofundar o debate sobre o papel da leitura e da escrita na atualidade e, dessa 

maneira, estabelecer a concepção de leitura como um fenômeno social. A posição 

que este ato foi alçando na sociedade fortaleceu a necessidade não só de criar um 

termo que incorporasse os novos sentidos empregados, mas também de aplicar as 

modificações em um senso prático. Nessa perspectiva, promover a leitura como forma 

de subsidiar a autonomia do leitor, está totalmente vinculado ao processo de 

letramento. 
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3 MEDIAÇÃO: INFORMAÇÃO E LEITURA 

 

Falar sobre mediação evoca aparente simplicidade, talvez por consequência 

das diversas possibilidades de abordagens, de sua comum utilização, bem como da 

fácil adaptabilidade do termo em diversos contextos. Entretanto, ao adentrar no 

universo de estudo mediacional, percebe-se que sua ilusória frugalidade abre espaço 

para um tema de complexidade inimaginável. Isso porque estamos falando de um 

assunto que permeia diferentes espaços de atuação, tanto físicos quanto sociais, e 

que se estabelece a partir de fenômenos subjetivos, portanto, também respondendo 

com resultados complexos e imprevisíveis. Signates (1998, p. 37, grifo do autor) afirma 

que, 

 
Devido a esse uso continuado, seria de se esperar que a palavra 
mediação remetesse a um significado claro, consensualizando entre 

os diversos autores e pesquisadores, e a operadores metodológicos 
cujas possibilidades e limites fossem minimamente conhecidos. Por 

incrível que possa parecer, não é isso o que acontece. 
 
A definição do termo mediação torna-se prosaica quando, para delinear limites 

conceituais bem definidos, ou ao menos causar essa impressão, explora-se 

superficialmente e exaustivamente um vocábulo, tornando-o vago a ponto de 

preencher qualquer lacuna sem saber realmente o que implica a sua utilização. Isso 

é observado quando Signates (1998) discorre sobre o risco presente na crença de que 

tudo é mediação, fazendo a generalização do termo tornar-se tão habitual que seu 

escopo teórico se faz inválido. Feitosa (2016, p. 104), com o intuito de afirmar tal 

prerrogativa, defende que 

 
Vista como uma ponte pragmática que liga dois pontos – muitas vezes 
sem unir –, o conceito se esvazia de sentido quando não se observa 
as complexidades epistemológicas que se debruçam sobre ele: desde 
as mediações culturais até suas variáveis interacionistas em vários 
campos do saber. 

 
 A concepção da mediação como sinônimo para ponte, intermediação ou 

intervenção é popularmente consolidada nos meios que a utilizam, entretanto, o 

impasse observado em tais usos encontra-se no fato de que a mediação é muito mais 

que “um meio de se chegar a algo”. Assim, “a circulação de significado, que é a 

mediação, é mais que um fluxo em dois estágios” (SILVERSTONE, 2005, p. 33), ou 

seja, o modelo linear, que entende mediação como elo entre dois extremos, muitas 
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vezes anula ou menospreza o ínterim do fenômeno, deixando em segundo plano as 

apropriações geradas durante o processo.  

Segundo Ferrara (2015, p. 13), a mediação “centralizada nos objetivos do 

emissor, desconsidera a atmosfera cultural que define o receptor, que não pode ser 

considerado massa uniforme e passiva”, assim, o receptor atua como “designer de 

significados” (FERRARA, 2015, p. 20). Isso implica que o receptor, ao ser entendido 

além do significado passivo da palavra, deixa de ser meramente hospedeiro do que 

recebe para atuar ativamente nos fenômenos comunicacionais, assim, ele não só 

aceita a informação, mas tem o poder de decidir como será utilizada, atuando com 

autonomia nos processos informacionais. Dentro do conceito de designer de 

significados, conseguimos notar a necessidade de entender acima de tudo que o 

receptor, bem como o emissor, são construções do contexto sociocultural e, por isso, 

não podem ser percebidos linearmente, pelo contrário, atuam ativamente nos 

fenômenos mediacionais. 

Como mencionado anteriormente, a problemática reside na falta de um 

aprofundamento que possibilite a reflexão sobre o contexto da mediação a partir do 

entendimento dos diferentes fenômenos que estão também compreendidos no ato de 

mediar algo, visto que falar sobre mediação é também falar sobre a forma como os 

indivíduos se relacionam socialmente, e isso está diretamente ligado aos processos 

culturais que são estabelecidos em esfera individual e coletiva. Cultura e mediação 

são termos distintos que possuem numerosas redes de significações e aplicações. 

Dentro dessa proposição, e sabendo que ambas estão interligadas nos processos de 

mediação, é possível imaginar quão profundas são as relações estabelecidas em suas 

associações. 

A partir do exposto, neste capítulo discorremos sobre a questão da mediação 

em seus múltiplos aspectos, tentando assim subsidiar um estudo que contemple a 

mediação enquanto ato de diversas aplicabilidades e complexidades, bem como 

objeto de estudo em várias disciplinas; a mediação a partir da perspectiva da Ciência 

da Informação e a mediação com foco na leitura, objetivando, assim, mostrar as 

múltiplas faces de uma mesma palavra. 
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3.1 As mediações possíveis 

 

 Como explicitado anteriormente, o termo mediação está envolvido em distintas 

áreas do conhecimento. Semanticamente, é um vocábulo que agrega em sua raiz 

tantos outros. Essa essência “polissêmica” de mediação é observada quando 

naturalmente podemos encontrá-la em diferentes campos do saber e com diferentes 

focos de abordagem. Nesse caso em especial, é possível notar a preservação de sua 

condição integradora, mesmo quando abordada em contextos distintos. Martin-

Barbero (1997, p. 21) defende que “há conceitos tão carregados de opacidade e 

ambiguidade que só a sua historicização pode permitir-nos saber de que realmente 

estamos falando mais além do que supomos estar dizendo”, esse é o caso da 

mediação. 

 O trabalho de Martin-Barbero, apesar de não trazer uma definição clara do 

conceito de mediação, foi essencial para o entendimento do termo enquanto 

fenômeno que está inserido em contexto que extrapola os limites do suporte ou do 

modo como ele é utilizado, inclusive, sendo considerado marco para os estudos em 

mediação. Para o autor, as mediações são estabelecidas através de movimentos 

sociais onde o sujeito, dentro de suas singularidades culturais, é levado em 

consideração (MARTIN BARBERO, 1997). Nesse sentido, podemos recorrer a Feitosa 

(2016, p. 104) ao afirmar que “o conceito de mediação, no singular, é sempre plural, 

e essa pluralidade encerra incertezas sobre as complexidades das ações, atos e 

fenômenos de mediar”. 

 Visando alcançar uma base que permita o entendimento das vertentes pelas 

quais o termo emerge, Signates (1998) é frequentemente citado nas produções sobre 

mediação quando expõe as principais tendências filosóficas que permeiam a origem 

do termo. De acordo com o autor, existe a perspectiva idealista, que evoca tanto as 

vertentes teológicas, em que Cristo é o mediador entre Deus e o mundo, quanto 

hegeliana que “diz respeito a um movimento que constitui a natureza do ser e que o 

permite retornar a si mesmo de modo a produzir uma forma de conhecimento capaz 

de desnublar as contradições que integram o real” (NUNES; CAVALVANTE, 2017, p. 

6), além da perspectiva marxista, na qual existe a “preocupação específica de explicar 

os vínculos dialéticos entre categorias separadas” (SIGNATES, 1989, p. 38). 

O caráter multidisciplinar presente no termo, e observado empiricamente em 

suas aplicações, já é reconhecido no universo de pesquisa sobre mediação, até 
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porque a temática se faz campo de estudo também em diversas áreas. Por esse 

motivo, é compreensível a falta de consenso em suas bases conceituais, bem como 

em suas aplicações e desenvolvimentos. Nunes e Cavalcante (2017, p. 5) defendem 

que 

 
Não se pode afirmar que o conceito de mediação pertence 
especificamente a uma disciplina, mas, sim, a várias, principalmente 
no campo das chamadas ‘ciências do espírito’. [...] Cada qual detém 
entendimentos particulares acerca do que pode ser considerado como 
mediação, elegendo teorias que ora se entrecruzam, ora se 

distanciam. 
 

 Nesse sentido, é interessante abordar tais áreas nas quais a mediação se faz 

presente, levando em consideração que não será o foco na presente pesquisa abordar 

exaustivamente os campos onde o termo é abordado, mas sim versar sobre as 

principais disciplinas que inserem a mediação como campo de estudo, posto que não 

seria possível abordá-las profundamente em uma subseção do presente trabalho. 

Entretanto, antes de prosseguir, devemos entender que suas aplicabilidades podem 

diferir tanto em sentidos teóricos quanto práticos, haja vista a grande rede de 

possibilidades que estão atreladas ao “acontecer mediacional”.  

Durante os últimos anos, a tendência em se abordar a mediação como forma 

de práxis jurídica vem ampliando cada vez mais seu escopo de atuação. Apesar de 

não ser tema recente, posto que somente no século XX a prática foi regulamentada 

(FARIAS, 2016), é perceptível a crescente aplicação da metodologia de mediação no 

sistema judiciário, revelando, assim como em outras áreas uma mudança de 

paradigma. Esse tipo de processo atua aproximando a lei da população quando coloca 

um mediador como representante da lei, mas notavelmente de modo mais acessível. 

Entretanto, é necessário salientar que “longe de almejar ser substituto do judiciário ou 

fornecer soluções rápidas ao conflito, a mediação é uma mudança paradigmática: 

promove uma cultura de humanização de vínculos” (CACHAPUZ; GOMES, 2006 p. 

279). 

 A partir dessa nova forma de resolução, é possível não apenas a conciliação, 

mas também o reestabelecimento de vínculos, bem como a promoção da autonomia 

dos próprios sujeitos do processo. Apesar de não ser seu foco, o modo como a causa 

é tratada acaba, consequentemente, dando mais fluidez ao sistema judiciário, além 

de humanizá-lo. Vasconcelos (2008, p. 16) destaca que um 
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Desenvolvimento de uma nova cultura entre os operadores do direito. 
Devem ser estimuladas a formação de profissionais e a organização 
de instituições que aliem o conhecimento jurídico à capacidade de 
identificação das reais necessidades das pessoas em conflito.  

 

 Segundo a definição da Associação de Mediadores de Conflitos (AMC), “a 

mediação é um método de resolução de conflitos em que duas ou mais partes 

recorrem a uma terceira pessoa imparcial – o mediador – com o objetivo de se 

trabalhar o conflito de forma a, se possível, chegarem a um acordo satisfatório para 

todos os envolvidos na disputa”17. No sentido das presentes discussões, nos 

deparamos com um ponto de delicada abordagem: a posição do mediador no 

processo de mediação. Como podemos observar, a definição acima ainda está 

baseada em um modelo linear, por isso ainda compreende a atuação do mediador no 

âmbito jurídico de modo imparcial, fato já apontado como inconcebível nas discussões 

precedentes, principalmente porque estamos falando de relações que sobrepujam os 

limites da resolução de um conflito.   

Entretanto, a despeito dessa questão, é possível notar o firme delineamento 

com que o termo é tratado, colocando muitas vezes em questão aspectos não 

abordados com tamanho cuidado em grande parte do judiciário tradicional. 

Vasconcelos (2008, p. 16) assinala que “[...] fomos [os profissionais do Direito] 

percebendo o esgotamento de abordagens fundadas na exploração do conflito”. 

Nesse contexto, a mediação, como posto previamente, torna-se a expressão de uma 

tendência de mudança que aposta na perspectiva humanizadora na resolução de 

conflitos. Para além da visão tradicional que o público civil possui do sistema judiciário, 

a mediação consegue acolher o indivíduo de modo a deixá-lo, através da ação de um 

mediador idôneo, decidir autonomamente sobre como será feita a conciliação. Nesse 

sentido, percebemos que a mediação na perspectiva do direito está relacionada a uma 

prática consolidada, mas ainda em crescimento, aproximando-se da mediação em 

outras áreas quando propõe a visão a partir de um panorama social. 

 Também podemos mencionar a comunicação, outra área onde a mediação é 

tópico frequentemente abordado e possui arcabouço teórico estabelecido dentro de 

seu campo de atuação. Não por acaso encontramos facilmente o termo entrelaçado à 

literatura científica sobre o tema, assim como a abundante presença de teóricos que 

                                                             
17 Disponível em:< https://mediadoresdeconflitos.pt/a-mediacao/>. Acesso em: 21 abr. 2018. 
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a abordam em seus escritos. Entendemos tal fato a partir da consciência de que 

comunicação e mediação tornam-se participantes ativas em um todo comunicacional. 

De acordo com Silverstone (2005, p. 33)  

 
A mediação implica o movimento de significado de um texto para outro, 
de um discurso para outro, de um evento para outro. Implica a 
constante transformação de significados, em grande e pequena 
escala, importante e desimportante, à medida que textos da mídia e 
textos sobre mídia circulam em forma escrita, oral e audiovisual, e à 
medida que nós, individual e coletivamente, direta e indiretamente, 
colaboramos para a sua produção. 

 

 É interessante salientar que as mudanças que acometeram a conversão dos 

paradigmas de mediação de um foco físico, ou uma “comunicação reduzida à 

transmissibilidade” (FERRARA. 2015, p. 15), para outro que estava preocupado com 

o social/cultural, ocorreram na comunicação na mesma disposição que se sucedeu 

em outros campos de estudo, ou seja, com características de uma nova tendência de 

visualização que compreendia também o indivíduo e sua constituição histórico-social. 

Apesar de saber a importância das mídias, salientando nesse aspecto a utilização de 

suportes físicos de disseminação, bem como as ‘instituições midiáticas’, o cenário 

entende que: 

 
[...] o receptor abandona o nincho que lhe havia sido reservado pela 
mediação programada pelos meios técnicos, abandona os veículos 
qualificados pela eficiência do modo como desempenha, para aderir 
aos estímulos interativos do comunicar que o faz desenhar a 
comunicação que convém ao seu contexto e produzir, não a eficiência 
extensiva de comunicação instrumental, mas a redescobri-la no 
instante que configura a mediação como um espaço entre. 
(FERRARA, 2015, p. 20) 

 
 Santaella (2003, p. 219, grifo nosso) defende a existência de estreita relação 

entre cultura e mediação, inclusive salientando que “do ponto de vista semiótico, 

cultura é mediação. Onde houver vida, há cultura, pois, a vida só se explica porque, 

no seu cerne, reside a inteligência, outro nome para mediação”. Podemos perceber 

que a mediação também é um fenômeno que está carregado de subjetividades e 

complexidades no campo da comunicação. Entendemos, destarte, a importância de 

atrelar os processos mediacionais aos fluxos que são estabelecidos no cotidiano, que 

dessa forma, permitem a apropriação do que se medeia.  
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 Para todos os fins, é possível entrelaçar os dois domínios supracitados, quando 

nos damos conta de que a mediação quando efetuada no âmbito jurídico também está 

diretamente relacionada com aquela que se manifesta na esfera comunicacional. Ou 

seja, por mais que exista a segregação em campos predeterminados do saber, a 

mediação continua essencialmente preservada, mantendo seus princípios adiante dos 

recortes estabelecidos.  

   

3.2 Mediação e Ciência da Informação 

 

 A mediação é tema recorrente na Ciência da Informação (CI), principalmente 

quando falamos especificamente em mediação da informação, assunto que está cada 

dia mais inserido em encontros de profissionais e estudiosos da área, em grupos de 

trabalhos de grandes eventos, grupos de pesquisa e em publicações científicas.   De 

acordo com Freire e Freire (2014), o primeiro artigo publicado sobre a temática da 

mediação na área foi em 1980, na Revista da Escola de Biblioteconomia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, com foco na biblioteca escolar e na mediação 

cultural18.  

Seguindo a tendência percebida em outras áreas, os estudos mediacionais na 

CI ganharam força, consecutivamente, sendo debatidos em diversas vertentes e a 

partir de diferentes perspectivas, inclusive, apoiando-se em conceituações e 

aplicações desenvolvidas em outros domínios do saber, como a Comunicação e a 

Educação (SILVA, 2015). Malheiro (2010) defende essa apropriação do termo pela 

Ciência da Informação, podendo utilizar-se de conceituações estabelecidas em outros 

campos, mas adequando-as à realidade vivenciada na CI, ou seja, estabelecendo 

conexões com outras disciplinas, mas trazendo contribuições e debates para a área 

em consonância com as suas necessidades e especificidades. 

Ainda respaldando-se em Malheiro, é possível notar a persistência de um ponto 

presente e exposto anteriormente neste estudo, inclusive influenciado pelas várias 

formas de se tratar a mediação: a falta de consenso sobre a conceituação do tema. 

Segundo o autor, “até hoje [o conceito de mediação] não foi sujeito a um exercício de 

apropriação e ajustamento pelos especialistas em Ciência da Informação” 

(MALHEIRO, 2010, p. 9). Enveredando-se pelo mesmo caminho, Almeida Júnior 

                                                             
18 FLUSSER, Victor. Uma biblioteca verdadeiramente pública. R. Esc. Bibliotecon. UFMG, Belo 
Horizonte, v.2, n.9, p.131-138, 1980.  
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(2009, p. 91) defende que “como em muitos outros casos, os textos sobre o tema – 

ou que, de alguma maneira, o abordam – consideram seu conceito intuitivamente 

assimilado, apreendido e compreendido”. 

Sabendo da importância de trazer um conceito que oriente as discussões 

implementadas no presente trabalho, nos utilizaremos da definição estabelecida por 

Feitosa (2016), segundo a qual pelo simples ato da leitura podemos nos transportar 

de modo leve, mas não menos simplificado, sobre o que se entende por mediação.  

 
Como esse voo comunicativo em interação, em compartilhamento; 
mediar é garantir a liberdade e o exercício de um pensar junto, unido, 
integrado ao humano e às suas necessidades ditas e reivindicadas por 
ele e suas demandas, e não pelas ordenações socioculturais sempre 
impositivas. (FEITOSA, 2016, p. 104) 

 

É possível notar que a atual essência dos estudos sobre mediação na 

perspectiva da CI está na ampla compreensão dos fenômenos informacionais, 

colocando em pauta questões sociais antes não abordadas e não limitando-se a uma 

concepção física e simplista do assunto, ou seja, existe uma disposição em admitir os 

reflexos não apenas do sujeito dentro dos processos de mediação estabelecidos 

através da informação, mas de toda uma atuação social e cultural que está em plena 

atividade durante a composição dos fluxos informacionais. Isso significa que a 

informação, diferente do senso comum atribuído, não é mais concebida como uma 

forma de elucidar dúvidas ou hiatos de conhecimentos, pelo contrário, o que 

percebemos é a tendência em causar tais disposições. Por isso: 

 
A mediação colabora diretamente para uma reorientação da agenda 
de pesquisa da CI ao possibilitar a composição de bases teóricas pelas 
quais se pode abordar não só as condições materiais e técnicas que 
perpassam a natureza da informação, mas, também, o seu caráter 
social, diante da compreensão de que a própria informação não tem 
existência exterior fora da sociedade e da cultura na qual está inserida. 
(NUNES; CAVALCANTE, 2017, p. 3) 

 

 Ainda persistem significações que incorporam a informação em um âmbito que 

muitas vezes privilegia sua concepção construída segundo uma dinâmica linear, ou 

incorporada apenas através de meios técnicos, passa por modificações que atingem 

diretamente todas as áreas que dela necessitam e, de certo modo, podemos 

concordar que não foram poucas as disciplinas que se reestruturaram teoricamente 

por conta das novas perspectivas agregadas, visto sua amplitude de utilização nas 
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mais variadas disciplinas. Na Ciência da Informação, Feitosa (2016, p. 103) aprofunda 

o debate quando afirma que, 

 
A mediação informacional não pode ser motivada apenas pelos 
suportes informacionais e nem pelos seus desdobramentos 
tecnológicos. Entre a linearidade da oferta e da procura informacionais 
deve estar a dimensão cultural da informação, seus processos de 
semiose informacional e as possibilidades de se aferir as chamadas 
mediações socioculturais. 

 

Entendendo a importância do assunto para a área e sua influência no contexto 

social da atualidade, Almeida Júnior (2009) defende até mesmo uma “modificação” no 

objeto de estudo da Ciência da informação. Para o autor, isso se dá pois não seria 

apenas a informação registrada o foco dos estudos em CI, mas a mediação e 

utilização da informação, independentemente de sua manifestação. O entendimento 

da mediação vem, portanto, atrelado a uma mudança na forma como a Ciência da 

Informação é conjecturada e compreende os assuntos que estão no cerne de sua 

competência, inclusive, não encontradas em apenas uma linha de pesquisa 

predeterminada, mas como uma “reformulação na compreensão do objeto de estudo 

da Ciência da Informação como um todo” (ARAÚJO, 2003). 

Dessa forma, sabendo que a área da CI passou e ainda passa por mudanças, 

principalmente por ter a informação como seu grande objeto de estudo, é de se 

imaginar as complexidades que estão envolvidas nos debates do campo. Segundo 

Nunes e Cavalcante (2017) a CI não nasce como uma ciência social, mas a partir dos 

estudos na área e da possibilidade de versar sobre os problemas informacionais e, 

consequentemente, sobre suas relações com o indivíduo e à sociedade, constitui-se 

como tal.  

 Esse parecer está inserido em uma mudança de paradigma que é largamente 

difundido nos aportes teóricos da área e exerce, dentro dos conhecimentos da Ciência 

da Informação, a aplicação de uma perspectiva que se preocupa com o âmbito social 

no trato com a informação, ou seja, muito além de uma visão que entende as práticas 

informacionais como fenômenos inteiramente físicos. De tal modo, podemos perceber 

a influência de todas as mudanças conceituais que intervieram na CI desde a sua 

constituição enquanto ciência, como caminhos que nos levaram a aceitar a mediação 

da maneira que hoje a entendemos, inclusive quando citamos a informação, visto que 

 
A informação é um conceito subjetivo, mas não fundamentalmente em 
si um sentido individual. Os critérios sobre o que conta como 
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informação são formulados por processos sócio-culturais e científicos. 
Usuários deveriam ser vistos como indivíduos em situações concretas 
dentro de organizações sociais e domínios de conhecimento. 
(CAPURRO; HJORLAND, 2007, p. 192) 

 

  Capurro, um dos mais conhecidos defensores e disseminadores dos 

paradigmas no contexto da CI, mas não o único, sintetiza-os da seguinte maneira: 

“minha tese é que a ciência da informação nasce em meados do século XX com um 

paradigma físico, questionado por um enfoque cognitivo idealista e individualista, 

sendo este por sua vez substituído por um paradigma pragmático e social” 

(CAPURRO, 2003, p .4). Nessa lógica, Araújo (2010) defende que cada um dos 

paradigmas alcança um aspecto em especial, deixando, destarte, outros de fora. No 

entanto, todos tiveram uma significativa importância nas teorias em CI, pois à medida 

que eram admitidos, tratavam de aspectos anteriormente não enfocados. 

 A presença do paradigma social no âmbito da CI trouxe, de certo modo, uma 

amenidade no trato com a informação. Isso porque saímos de um regime que estava 

não totalmente voltado para as questões físicas, pois antes de conhecermos de fato 

o social, passamos por um ínterim de associação do emprego cognitivo da informação 

(sendo, inclusive, tratado como um ponto intermediário entre uma configuração física 

e outra social), mas que, a partir da inserção do indivíduo como ser dotado de 

complexidades acentuadas por seus aportes socioculturais, pudemos nos identificar 

como os fluxos informacionais propriamente ditos, e, nesse sentido, participar dos 

processos que são desencadeados por ele, isto é, nós, enquanto sujeitos, fomos 

percebidos como protagonistas nos processos mediacionais.  

Araújo (2003, p. 25) entende que “os sujeitos precisam, necessariamente, ser 

incluídos nos estudos sobre a informação e, sobretudo, precisam ser incluídos em 

suas interações cotidianas, formas de expressão e linguagem, ritos e processos 

sociais”. A partir de tal prerrogativa, compreendemos a importância da mediação na 

Ciência da Informação, mas, ao mesmo tempo, atentamos também para as 

deficiências que influenciam a forma como tratamos todo o universo de aplicabilidades 

da mediação em nosso cotidiano profissional, e, de modo consequente, como será 

vislumbrado cientificamente o seu significado de acordo com as construções 

presentes. 

 A mediação, nesse sentido, pode ser compreendida como um marco nos 

estudos em Ciência da Informação, em especial, nos estudos sociais. A partir dela, 

podemos dizer que foi possível colocar em prática as perspectivas que admitiam o 
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indivíduo, não mais apenas como uma peça no jogo informacional, mas como 

protagonista nos estudos informacionais. Para que isso fosse viável, foi necessária a 

reformulação, bem como a reestruturação da Ciência da Informação enquanto campo 

de pesquisa. Isso indica também a incorporação de temas, que afora uma nova 

abordagem, não teriam relevância no campo, como a leitura e seus desdobramentos.  

 

3.3 Mediação da leitura  

 

 A mediação da leitura, apesar de pouco citada na seção anterior, possui fontes 

que a ligam à Ciência da Informação, entretanto, percebe-se certa aplicação 

hegemônica da informação como objeto de mediação na CI, mesmo sabendo que não 

é a única. Aqui, houve a necessidade de tratá-la em separado, por conta de sua 

relevância na presente pesquisa e como forma de conseguir inseri-la ao debate de 

modo mais contundente. Dando prosseguimento à pesquisa, é necessário entender a 

posição da leitura no universo de estudo do campo. Segundo Almeida Júnior e Bortolin 

(2008, p. 9),  

 
Acreditamos que a leitura é o principal fazer do profissional da 
informação e em consequência, deve ser motivo de reflexão, debate e 
discussão no âmbito da Ciência da Informação. Ela, leitura, deve ser 
considerada como parte intrínseca do ‘processo’ de apropriação da 
informação. 

 

 De acordo com Barros (2006, p. 17), “numa concepção simplista, mediar a 

leitura é fazer fluir a indicação ou o próprio material de leitura até o destinatário-alvo, 

eficiente e eficazmente, formando leitores”. Apesar dessa visão aparentemente 

simplista, como a autora mesmo adverte, entendemos que, para se chegar ao 

resultado em questão, são necessárias as complexas harmonizações de ações, que 

possibilitam a propriamente dita mediação da leitura. Quer dizer, “a mediação de que 

estamos falando deve levar em conta fatores extrínsecos e intrínsecos, relativos ao 

objeto, ao sujeito e ao agente de leitura: o texto, o leitor e o mediador” (BARROS, 

2006, p. 18). Respeitando as considerações da citação anterior, mas tendo como 

objetivo maior ampliar o entendimento sobre o tema, falamos aqui sobre o texto, o 

leitor e as mediações. 

A importância do ato de mediar a leitura está nas construções que são 

alicerçadas e nas apropriações estabelecidas no decorrer do processo. Isso faz-se 

complexo, visto que a significação dada à mediação, quando frisamos suas bases e 
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estudos teóricos, não é mais apenas a ordinária e rasa definição de ponte, apesar de 

compreensível o seu emprego comum. A mediação de fato é orgânica, cultural e está 

substancialmente dentro de um universo simbólico, sem o qual não seria viável 

considerá-la, por isso, tão próxima da leitura e das formas de aproximá-la ao possível 

leitor.  

Ao aprofundarmos os estudos acerca da mediação, somos levados a entender 

a mediação literária de maneira mais contundente, ou seja, agora não é mais possível 

excluir os aspectos socioculturais, bem como a individualidade de cada sujeito quando 

pensamos em incentivar a leitura, afinal é o que constitui simbolicamente e o que será 

dominante em todo regime de apropriação, afinal de contas, o sujeito é um reflexo de 

sua cultura, e isso não pode ser posposto. Rasteli (2013, p. 35) explicita de modo 

categórico a relação entre leitura, apropriação, sujeito e cultura quando advoga que, 

 
A apropriação pressupõe uma alteração, uma transformação, uma 
modificação de conhecimento, sendo assim uma ação de produção e 
não meramente de consumo. Dessa forma, para que se suceda o 
conhecimento, faz-se necessário os saberes já apropriados pelo leitor, 
gerando, consequentemente, novos estados de conhecimento, que, 
aplicados, provocariam transformação social. 

 

Novamente, nos atemos ao fato de que estamos no tocante de um assunto 

complexo. Isso se dá porque não existe nenhuma garantia no processo de mediação. 

Dessa forma, os resultados podem ser os mais diversos possíveis, dependendo do 

público que estamos tratando, o que pressupõe também a singularidade de cada um. 

Apesar de complicado, é cabível dizer que esse é o “tempero” da mediação, visto que 

cotidianamente a mediação se apresenta de diferentes formas, algumas vezes até 

sem sinalizar sua atuação. 

Nesse sentido, admitir o papel que a mediação da leitura possui na Ciência da 

Informação é fundamental para compreender como os fenômenos estão imbricados. 

Almeida Junior consegue aproximá-las quando correlaciona leitura e informação 

dentro do arcabouço da mediação. De acordo com o autor, “a exemplo da informação, 

a leitura não existe a priori, concretizando-se no processo de mediação. No entanto, 

a mediação da leitura faz parte da mediação da informação” (ALMEIDA JÚNIOR, 

2007, p. 35, grifo do autor). 

 Se, no decorrer no trabalho não abordamos o papel do mediador, aqui teremos 

a oportunidade de evidenciá-lo como atuante nos processos de mediação da leitura. 

Isso porque, o mediador, por mais que não tenha formação específica em 
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Biblioteconomia, Psicologia ou Educação, por exemplo, se apropria, mesmo que 

inconscientemente, dos conhecimentos ali produzidos para promover a leitura. Como 

bem expõe Petit (2009b, p. 149), “esse mediador é com frequência um professor, um 

bibliotecário ou, às vezes, um livreiro, um assistente social ou um animador voluntário 

de alguma associação, um militante sindical ou político, até um amigo ou alguém com 

quem cruzamos”. Ou seja, o mediador não precisa ter formação em nenhuma área 

especifica para cumprir com o seu papel de disseminador do ato de ler. Entretanto, 

existe uma prerrogativa básica que distingue o verdadeiro mediador, e torna-se, 

portanto, pressuposto básico para o seu desempenho: o amor pela leitura. 

O mediador da leitura aqui enfocado, mais do que em qualquer outro tipo de 

mediação, podemos nos arriscar a dizer, deve amar seu objeto de disseminação. 

Podemos novamente ousar falando que não existe promoção da leitura se seu 

promotor não a entende como prática digna de ser promovida. Nesse sentido, a 

mediação é compreendida como a completude e a personificação do que entendemos 

a partir dos pressupostos sociais da mediação adotadas pela CI. Petit (2009b, p. 174) 

utiliza o termo iniciador aos livros, e define o mediador como “aquele ou aquela que 

pode legitimar um desejo de ler que não está muito seguro de si. Aquele ou aquela 

que ajuda a ultrapassar os umbrais em diferentes momentos do percurso”. 

Seguindo a orientação da mediação como um ato essencialmente social, 

Almeida Junior e Bortolin (2008, p. 3) acrescentam que “o mediador terá a 

possibilidade de interferir eticamente no cotidiano do cidadão, fomentando o seu 

‘desejo’ e a sua necessidade de ler e de buscar informação, para que ao construir o 

seu conhecimento ele, consequentemente, construa a sua vida”. Principalmente 

porque entendemos a leitura em suas singularidades, pois como disserta Petit (2013, 

p. 31), “a leitura pode ajudar as pessoas a se construírem, e se descobrirem, a se 

tornarem um pouco mais autora de suas vidas, sujeitos de seus destinos, mesmo 

quando se encontram em contextos sociais desfavorecidos”. É certo que não se trata 

de uma prerrogativa exclusiva do ato de ler, mas é interessante frisar que assim como 

outras ações, a leitura também pode contribuir para tal retorno. 

Assim, quando falamos sobre mediação da leitura, estamos tratando de um 

tema tão complexo quanto aqueles mencionados a partir da perspectiva de outras 

disciplinas. Entretanto, podemos notar claramente na mediação literária os 

pormenores subjetivos que permeiam o campo da mediação, também incluída na linha 

de estudo da Ciência da Informação. Dessa forma, os efeitos da leitura só podem ser 
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percebidos e constatados se potencializados através de ações de mediações que 

realmente possam admitir sua natureza complexa, e a partir disso, desenvolvam seus 

próprios meios de mediar, seja qual for a escolha do foco. 
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4 LEITURA LITERÁRIA, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E UNIVERSIDADE  

 

Apesar de sabermos que a leitura está presente em todos os espaços, neste 

capítulo queremos introduzir uma faceta que nem sempre é abordada quando 

trazemos o recorte do contexto da Ciência da Informação ou da universidade: a leitura 

em seu caráter literário. Isso porque quando nos referimos à leitura dentro desses 

ambientes, estamos normalmente falando de uma prática que se limita aos textos 

científicos, evidenciando, muitas vezes, um modelo cartesiano de utilização da ação 

leitora e, consequentemente, de seus resultados. Tais usos, de tão regularizados, 

tornam-se institivamente associados nos ambientes em que estão inseridos com 

maior visibilidade. 

Isso contribui para que à medida que se insere no ensino superior o discente 

suprima as práticas de leitura que estão inseridas em uma perspectiva hedônica do 

ato. Obviamente, isso não é produto apenas do ingresso no ensino superior, mas não 

podemos negar que afora as leituras determinadas em sala de aula, aquelas 

realizadas dentro do contexto do entretenimento culminam em um progressivo 

afastamento, ou melhor, o espaço acadêmico não figura em um lugar atrativo para o 

desenvolvimento da prática literária. 

Nesse sentido, por compreender a importância de práticas de leitura que 

despertem não apenas os traços científicos de conhecimento de um indivíduo, mas 

também o desenvolvimento de competências que, de um modo geral, podem ser 

classificadas como subjetivas, é que se pretende empreender a discussão sobre o 

tema, levando em consideração a área da Ciência da Informação e a ambiência 

universitária. Assim, para alcançar tais objetivos, nessa seção iremos discorrer sobre 

a leitura em quatro dimensões, sendo essas: o papel da leitura na construção do 

conhecimento; as abordagens da leitura literária na Ciência da Informação; a relação 

entre a mediação e o incentivo à leitura literária, e a prática de leitura literária na 

universidade. 

 

4.1 Leitura e conhecimento 

 

 Como dito anteriormente, é inegável a presença da leitura em diferentes meios 

e ambientes. Ler, de um modo geral, está presente em todas as atividades que 

realizamos, desde as mais simples até aquelas que exigem maior nível de 
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complexidade. Quando trazemos esse tópico aplicando-o à “construção” do 

conhecimento, faz-se evidente que na conjuntura em que vivemos a leitura é um meio 

pelo qual o conhecimento transita, afinal, as diversas leituras que fazemos (não 

apenas aquelas presentes em livros) são responsáveis por estruturar nossas 

vivências, e, por sua vez, o conhecimento que está introjetado em nós. Conforme 

Lakatos e Marconi (2004, p. 15) “a maior parte dos conhecimentos é obtida através 

da leitura, que possibilita não só a ampliação, como também o aprofundamento do 

saber em determinado campo cultural ou científico”. 

Contudo, os conhecimentos presentes em cada cultura, podemos considerá-

los no plural (BURKE, 2003), não desembocam apenas em um campo do saber, mas 

fazem parte de uma teia inter-relacionada que mantém estreitas conexões entre si, e 

que estão presentes em todos os contextos do indivíduo, logo, sua forma de 

apreensão também está nas relações que são firmadas entre os indivíduos e seu 

ecossistema. Isso indica que o conhecimento não se resume àquele de cunho 

científico, com efeito, essa é apenas uma categorização dentre tantas outras, mas que 

se encontra dentro de um encadeamento de transformações em que o popular e o 

científico estão vinculados.  

Quando nos direcionamos para a necessidade de promover o desenvolvimento 

do conhecimento, a área científica é, com certeza, onde evidencia-se maior atenção, 

visto que a necessidade de inovação, é uma característica própria do ambiente social, 

cultural e econômico em que estamos inseridos. De acordo com Giddens (2002, p. 

11) “nas condições da modernidade, o futuro é continuamente trazido para o presente 

por meio da organização reflexiva dos ambientes de conhecimento”. Contudo, esses 

ambientes mencionados pelo autor não cabem dentro de um espaço predeterminado, 

pelo contrário, eles percorrem espaços físicos e sociais, que mesmo não estando em 

um primeiro momento relacionados, atuam em consonância.  

Antes de adentramos no âmbito da leitura, é primordial ocupar-se um pouco da 

questão do conhecimento para, consequentemente, compreendermos os motivos que 

o fazem tão vital atualmente. Inicialmente, o principal ponto a ser distinguido nos 

estudos sobre o conhecimento é a sua vasta realidade de apreensão. Conforme Lênin 

(1975, p. 123):  

 
O conhecimento não se detém no imediato e nas suas determinações, 
mas vai mais longe, penetra-os, com a hipótese de que atrás deste ser 
há ainda outra coisa que o próprio ser e de que este plano recuado é 
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a verdade do ser. Este conhecimento mediado, pois não se encontra 
imediatamente junto e na essência, mas começa por um outro, o ser, 
e deve percorrer um caminho preliminar, o caminho que vai mais além 
do ser ou, antes, o caminho que vai às suas profundidades. 

 

Para esse fim, entende-se que o conhecimento se desenvolve de acordo com 

as interferências que são acometidas no decorrer de sua existência. Quando falamos 

sobre conhecimento em um sentido macro, é difícil traçar um curso por onde teremos 

sua presença. Como a leitura, o conhecimento também é estabelecido mais 

aproximadamente de acordo com a imagem de uma teia/fluxo, na qual novamente nos 

deparamos com as apropriações advindas de múltiplas vivências. Sobre isso, Morin 

(2008, p. 259) defende que 

 
Desde o início, consideramos que o conhecimento humano é dirigido 
por um poliprograma, constituído pela combinação complexa 
(complementar, concorrente, antagônica) de quase-programa 
sociocultural. O programa cultural não somente é necessário ao 
cérebro humano, e os programas cerebrais a cultura, mas as 
condições socioculturais do conhecimento atuam não apenas como 
determinações externas que limitam e orientam o conhecimento, mas 
também como potências internas inerentes a todo conhecimento. 

 

Ou seja, podemos inferir que a formação do conhecimento depende de fatores 

nem sempre passíveis de serem reconhecidos, posto que essa composição 

compreende as apropriações que, no que lhes diz respeito, podem estar em níveis 

simbólico, subjetivo, cultural, social, científico ou em qualquer outra esfera, afinal, o 

sujeito é um constante construtor de significados. Nesse sentido, é possível afirmar 

que “há um engajamento múltiplo e total do ser concreto em todo conhecimento” 

(MORIN, 2008, p. 140), tornando a sua atuação indispensável para a efetivação de 

dado saber. 

Assim como em qualquer outro assunto de grande amplitude, o entendimento 

sobre como se dá o processo de apreensão do conhecimento possui diversas teorias 

que, com o passar do tempo, vão abrindo espaço para novas concepções teóricas, 

compreendendo outros focos de entendimento e gerando, dessa forma, um contínuo 

aperfeiçoamento de concepções que podem se utilizar das teorias anteriores para 

embasar as novas. Nos estudos de Fabregat e Reig (1998, p. 72), por exemplo, os 

autores apontam três fases de entendimento sobre os processos de construção do 

conhecimento: 
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Podemos enumerar três momentos: a ideia do ser humano facilmente 
moldável e dirigível a partir do exterior; a consideração do processo de 
construção do conhecimento como um fenômeno fundamentalmente 
individual; a análise dos processos de interação. 

 
À vista disso, podemos compreender que a presença do conhecimento parte 

de uma teoria que vai ampliando o entendimento sobre o papel do sujeito em sua 

construção, inicialmente tratado pragmaticamente, até o momento em que a 

completude dos processos, culturais e sociais são admitidos. Ou seja, a interação do 

todo da construção do sujeito e da forma como ele se relacionará com tudo aquilo que 

está ao seu derredor. Cabe salientar que mesmo sendo individual, a construção 

pressupõe relação, e isso só se efetiva nas trocas simbólicas do fazer social. 

A busca pelo conhecimento e, portanto, o cuidado em abordá-lo, se fortalece 

nas conjunturas atuais por conta da explícita necessidade de suprir as mais variadas 

demandas existentes, normalmente atreladas ao conhecimento quando evocado na 

visão de um saber institucionalizado. Burke (2003, p. 37) defende que as “instituições 

desenvolvem impulsos sociais próprios, além de estarem sujeitas a pressões 

externas. A tendência em inovar e seu contrário, a tendência a resistir à inovação, têm 

particular importância para este estudo da história social do conhecimento”. Estar 

ambientado em um espaço/tempo que exige inovações tecnológica e cientifica, 

significa também que o conhecimento, que fomenta tais avanços, deve achar-se em 

constante fluxo de desenvolvimento, por esse motivo, Lima e Mioto (2007, p. 38) nos 

afirmam que 

 
O conhecimento como elemento fundamental na construção dos 
destinos da humanidade tem sido cada vez mais evidenciado e 
propagado no contexto da sociedade atual, na qual o saber encontra-
se enquadrado pelos processos de globalização e de mercantilização. 
Decorre desses o fato de as inovações e os avanços tecnológicos 
serem considerados como condição de desenvolvimento econômico. 

 

 Levando em consideração tais prerrogativas, podemos então falar sobre a 

leitura dentro da perspectiva da construção do conhecimento. Dumont (2007, p. 71), 

por exemplo, discorre que nas discussões sobre o tema, “identificamos a existência 

de três fatores basilares da efetivação e introjeção de conhecimentos pela leitura, que 

se interpenetram fortemente: a subjetividade do leitor, seu contexto e a motivação 

para procurar, ler determinada informação”. Claramente, estamos de fronte a um 

cenário baseado na visão do leitor como ponto de partida. Isso nos ajuda a visualizar 

o papel de destaque desse personagem, quando enfocado no ato da leitura. 
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Entretanto, não só esses, posto que essa construção é feita individualmente, mas 

conta com a participação ativa de outros sujeitos e relações. 

A princípio, devemos colocar em debate que, no momento em que nos 

referimos à apreensão a partir do ato de ler, muitas vezes somos direcionados, como 

já falamos anteriormente, a um entendimento da leitura apenas em seu caráter 

técnico. Essa concepção é legítima, uma vez que a prática da leitura na aprendizagem 

está arraigada ao nosso sistema educacional. Contudo, apesar de na pesquisa 

estarmos nos referindo a esse recorte do significado da prática leitora, devemos ter 

em mente também que as diferentes leituras que realizamos ao longo da vida são 

essenciais no modo como nos relacionaremos com ela quando compreendida através 

de sua significação comum, ou seja, aquela vinculada ao ato de decodificar 

mensagens escritas.  

 A leitura, assim, se desenha como parte de um sistema que não pode ser 

desconfigurado, isso porque não é possível conceber a realidade que experienciamos 

sem a presença categórica dos atos de leitura em suas diferentes manifestações. 

Todavia, esse não é um fenômeno recente, mas que a cada época carrega consigo 

suas particularidades. Segundo Barreto e Cavalcante (2016, p. 4),  

 
Quando trazemos o ato de ler para os tempos atuais, somos expostos 
às várias possibilidades de suportes e veículos midiáticos existentes. 
Temos informações em todos os espaços e momentos possíveis, e a 
leitura está presente até mesmo quando não percebemos que 
estamos lendo. Esse fato não é consequência apenas da sociedade 
da informação em que estamos inseridos, pelo contrário, a 
dinamicidade é uma característica intrínseca da leitura, mesmo em 
tempos passados em que pensar na possibilidade de uma 
conectividade seria utopia. 

 

 A leitura, mesmo quando recortada com o objetivo de assimilar informação para 

construir conhecimento, traz consigo as subjetividades características do ato. Como 

especifica Dumont (2007, p. 72), “ao dar um conceito muito mais amplo à leitura, 

imbricada com a experiência prévia do leitor, está-se aprofundando seu aprendizado, 

está-se adquirindo o tão almejado conhecimento”. Assim, essas relações não devem 

(e nem podem) ser desvinculadas quando nos referimos a esse enfoque concedido à 

leitura, afinal, mesmo em seu cunho mais sistemático, o ato de ler não exclui 

totalmente tais noções.  
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4.2 Abordagens da leitura literária na Ciência da Informação 

 

 A leitura é um assunto comumente tratado na Biblioteconomia. É possível, com 

fluidez transitar sobre a temática de modo a compreender a sua importância em 

bibliotecas escolares, públicas e comunitárias; falar sobre o incentivo à leitura nas 

mais diversas faixas etárias ou estabelecer estudos que contemplem seus usos em 

numerosos ambientes e situações. Esse debate acaba encolhendo quando nos 

referimos à leitura literária na Ciência da Informação, afinal, tal assunto parece não se 

inserir no “núcleo duro” das preocupações da Ciência da Informação” (ALMEIDA, 

2012, p. 92) ou, como exemplifica Barbosa (2009, p. 78), há ainda o questionamento 

sobre “no que esta [leitura] pode subsidiar, com suas realizações calcadas no 

imaginário, na estética e no tratamento especial que ela dá à linguagem, os 

fundamentos e as ações da Ciência da Informação”. 

Aparentemente, unir leitura, principalmente aquela feita por prazer, com 

informação pode parecer um tanto quanto desconexo, afinal, na CI existe a tradicional 

abordagem da informação enquanto meio para se alcançar os desenvolvimentos 

científico e tecnológico, ou seja, um olhar apurado para os fenômenos informacionais 

a partir da frenética perspectiva da pós-modernidade. Almeida Júnior e Bortolin (2008, 

p.9), afirmam que “a Ciência da Informação é hegemonicamente entendida como 

voltada apenas para as informações científicas e tecnológicas. A informação cultural, 

por exemplo, não é objeto dessa ciência, como também não o é a leitura”.  

Todavia, ao aprofundar o tema, deparamo-nos com os estudos sociais que 

permeiam a Ciência da informação defendidos precedentemente por Shera (1977), 

mas também presentes em Capurro (2003), Hjorland (2002) e Frohmann (2008). 

Segundo tal perspectiva, a Ciência da Informação torna-se, com o passar do tempo, 

alicerçada em proposições que compreendem o valor social da informação dentro de 

um espaço social. De acordo com Capurro e Hjorland (2007, p. 192), “a informação é 

um conceito subjetivo, mas não fundamentalmente em um sentido individual. Os 

critérios sobre o que conta como informação são formulados por processos 

socioculturais e científicos”. Os dois contrapontos citados nos fazem pensar sobre as 

relações que estão concatenadas entre teoria e prática, e sobre como a CI se 

desenvolveu de fato, sendo relevante mencionar a presença, cada vez mais latente, 

de discussões sobre a temática na área.  
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Ao admitirmos a informação como objeto de estudo da CI, ou até mesmo a 

mediação da informação, como defende Almeida Junior (2009), estamos inserindo 

também a leitura dentro desse grande e complexo campo de pesquisa, claro que 

muitas vezes evidenciada apenas em seu aspecto formal, ou seja, como forma de 

decodificar e compreender uma dada mensagem. Nesse sentido, se imaginarmos a 

complexidade dos processos em que a informação está inserida, e, por sua vez a 

conexão existente e necessária que é realizada a partir da apropriação dessa 

informação, compreenderemos que a leitura é o meio potencial pelo qual será possível 

efetivar tais ações. Almeida Júnior (2007, p. 35) assinala que, 

 
O objeto da ciência da informação e da biblioteconomia, a informação 
a partir do exposto, só pode se realizar, fazer-se presente, concretizar-
se, com base e fazendo uso da leitura. Sem ela, todas as ações 
realizadas nos espaços informacionais são inúteis e desprovidas de 
sentido, pois a informação deixa de ser apropriada. 

  

Conceber a leitura de maneira sistemática anula várias questões de relevância 

que poderiam ser tratadas a partir da visão da CI, dentre elas: as relações 

informacionais contidas no ato de ler, aqui, especificamente, focando a leitura por 

prazer. Almeida (2012, p. 92) evidencia que “toda literatura situa o leitor num sistema 

de informações sobre o mundo ao qual a obra literária se refere, mas também sobre 

o próprio universo literário no qual ela se inscreve: seu pertencimento a um gênero, 

sua apreciação crítica, sua influência”. 

Entretanto, devemos frisar que o princípio fundamental da leitura literária não 

está na apreensão de informação, uma vez que essa ocorrência é involuntária, pois 

como defende Dumont (2002, p. 3), “quando se lê um romance, ou mesmo um ensaio, 

um jornal ou revista, o motivo é muito mais a experiência e o prazer que a leitura 

proporciona do que a busca de informação”, apesar disso, a presença do objetivo 

inicial não invalida as consequências secundárias advindas da consumação de um 

determinado ato, no caso especificado, da leitura. 

A multiplicidade informacional contida em textos literários muitas vezes não é 

levada em consideração dentro do contexto da CI e, consequentemente, os reflexos 

e as relações que são estabelecidas no âmbito leitor/obra também não são 

evidenciados. Sob a perspectiva de Cavalcante, Bortolin e Belluzzo (2013, p. 72) “por 

meio da literatura o receptor da informação já não exerce mais o papel passivo perante 

as mensagens com as quais se relaciona, seja em qual formato ela se apresentar”. 
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Dessa forma, entendendo que “o processo de ato da leitura não se efetiva em 

ações isoladas, nem mesmo lineares, e sim por uma complexa reação em cadeia de 

ações, sentimentos, desejos, especulações na bagagem de conhecimentos 

armazenados, motivações, análises, críticas” (DUMONT, 2007, p. 73), percebe-se que 

ao “negligenciar” tal assunto, negligencia-se também todas as respostas e fluxos 

informacionais desencadeados por ele. 

 

4.3 Práticas de leitura na universidade: ler por prazer 

 

Mesmo em contexto universitário, no qual subtende-se um nível educacional 

relativamente equivalente entre os sujeitos, as realidades individuais que foram 

construídas estão intrinsecamente relacionadas com as experiências culturais e 

sociais de cada um. Nesse sentido, não é possível afirmar que os estudantes ali 

inseridos possuem uma prática de leitura literária latente, mesmo se utilizando da 

leitura cotidianamente. Assim sendo, é inviável promover tais práticas se o indivíduo 

não for considerado a partir de suas diferentes facetas de construção. Esse contexto 

será determinante no ato de aproximar texto e leitor. 

Segundo Pinheiro (2011, p. 45),  

Para que a leitura seja inserida como forma de aproveitar o tempo livre, 
ou seja, para que seja vista como lazer, faz-se necessário que o 
indivíduo se torne um leitor, e esse processo, como vimos, exige 
esforço e dedicação. É necessário saber por que lemos, e isso exige 
prática, treino, acúmulo de informação, raciocínio. 
 

Inicialmente, como um panorama geral, é pertinente falar de uma “crise” no que 

concerne à leitura uma vez que 

 
A formatação desta sociedade pode, muitas vezes, colaborar para um 
distanciamento do leitor com a leitura, vista como um elemento da arte 
e da cultura, não porque ele (nosso potencial leitor) não a veja como 
importante, mas porque enredado pela vida social capitalista não se 
deixa (ou não o deixa) envolver-se, implicar-se com essa prática” 
(AURORA NETA, 2016, p. 97).  

 
De certo modo, esse panorama irá influenciar sobremaneira as concepções 

vindouras sobre o tema, não apenas em uma configuração localizada, mas como a 

visão comumente associada ao assunto, refletindo, portanto, nos diversos espaços 

em que ela se encontra. 

Os percalços da leitura inserida nas instituições de ensino são notórios 

anteriormente ao ingresso no ensino superior. No ensino básico, as relações 
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estabelecidas entre leitor e leitura se já se constituem de modo complexo, tendo como 

variantes o indivíduo e o meio social em que se encontram (HORELLOU-LAFARGE; 

SEGRÉ, 2010). 

De acordo com Dumont (2007), podemos identificar duas motivações básicas 

para a leitura: a primeira está relacionada à investigação, ou seja, como forma de 

suprir uma demanda exigida normalmente no ambiente profissional, escolar ou 

acadêmico, já a segunda rompe os limites da obrigação e estabelece-se no âmbito do 

prazer e das experiências que são desencadeadas ao se ler um texto. Dentre as duas, 

é notável a relevância da primeira no ambiente acadêmico como um todo, uma vez 

que independente da área de estudo (exatas, humanas, biológicas), o acadêmico 

deverá realizar leituras objetivando assimilar conhecimentos. Sob esse prisma, 

Chartier (2001, p. 40) defende que “quando se estabelece no mundo das escolas, das 

universidades, a leitura se torna uma prática intelectual. É talvez a fundação de nosso 

mundo, nesse sentido [...]”. 

Quando enfatizamos a segunda motivação de leitura, aquela realizada por 

prazer, somos direcionados a uma realidade um tanto quanto desanimadora. Em um 

estudo realizado por Barreto e Cavalcante (2016) no curso de Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Ceará foi possível notar o distanciamento gradativo entre os 

alunos que ingressavam no ensino superior e as práticas de leitura literária. As causas 

para determinado resultado derivam de múltiplos fatores, dentre eles, podemos citar 

como os mais relevantes a falta de tempo e a alta demanda de leituras acadêmicas, 

que acabam por desestimular a leitura por prazer. Segundo as autoras, 

 
Ao ingressar na universidade, percebe-se que os estudantes passam 
a considerar e consumir a informação de modo diferente. Afinal, o que 
antes era visto como uma forma de lazer, atividade massificante na 
escola ou até mesmo algo sem uma utilidade aparente, torna-se 
condição indispensável para novas descobertas e pensamentos, bem 
como para a construção do conhecimento científico. (BARRETO; 
CAVALCANTE, 2016, p. 7) 

 

É inegável a presença latente da leitura no cenário universitário, contudo, 

estamos falando de uma leitura prioritariamente científica, que tem por objetivo 

principal inserir o leitor em um determinado contexto informacional e profissional. Por 

mais que sejam frequentes, essas práticas não estabelecem vínculos que colocam o 

sujeito, e todas as subjetividades provenientes dele em pauta. Petit (2009a, p. 284) 

afirma que  
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A literatura, em particular, sob todas as suas formas (mitos e lendas, 
contos, poemas, romances, teatro, diários íntimos, histórias em 
quadrinho, livros ilustrados, ensaios – desde que sejam ‘escritos’), 
fornece um suporte notável para despertar a interioridade, colocar em 
movimento o pensamento, relançar a atividade de simbolização, de 
construção de sentido, e incita trocas inéditas. 

 

Ao adentrar nessa perspectiva de abordagem, também se coloca em pauta os 

motivos que fazem da leitura literária importante em um cenário acadêmico. Partindo 

de uma concepção geral, Ponte (2007, p. 12) destaca que “o desafio da educação é 

o de recuperar o equilíbrio humano, individual e social, permitindo que os ideais do 

passado se concretizem de uma maneira criativa e progressista”. Ora, partindo desse 

princípio existente na educação, são necessários meios que provoquem uma 

mudança não apenas no indivíduo, mas no corpo social em que ele está inserido, 

consequentemente, a leitura literária, quando admitida e exercitada, promove tais 

respostas. Michèlle Petit (2009b, p. 148) vai mais longe quando diz que “[...] quando 

nos entregamos a ela [leitura] sem muita vigilância, pode ser uma máquina de guerra 

contra totalitarismos e, mais ainda, contra sistemas rígidos de compreensão do 

mundo, contra todos aqueles que querem nos imobilizar”. 

No sentido empreendido durante a construção da pesquisa, podemos 

considerar a necessidade de se efetivar ações que promovam a leitura. A mediação 

vem, pois, como a expressão prática dos meios de incentivo à leitura, ou seja, apoiada 

em suas premissas será possível aproximar o indivíduo das práticas leitoras de modo 

efetivo, ou pelo menos, objetivando sua promoção. Como já falado, tal mediação deve 

ser realizada tendo como pressuposto o fato de que “somos todos leitores, em maior 

ou menor medida. Até mesmo leitores que não sabem ler ou que não podem ler o 

alfabeto” (BARROS, 2006, p. 18). O incentivo, assim, dialoga com as vivências 

próprias e, nessa perspectiva, com as relações simbólicas que são estabelecidas 

através de processos culturais e de letramento para a construção social da leitura. 

Quando estabelecida em um contexto, a leitura não atinge, em primeira 

instância, apenas o sujeito leitor, mas também o ambiente em que ele está inserido. 

Por este motivo, não existe um modelo de mediação preestabelecido, visto que cada 

situação exige atuações diferentes. Mediação e leitura exigem apropriação, já que, ao 

ler, o sujeito coloca em ação as vivências anteriores nas leituras presentes. Segundo 

Chartier (1990, p. 133),  
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Compreender as séries de discursos na sua descontinuidade, 
desmontar os princípios da sua regularidade, identificar as suas 
racionalidades particulares, supõem em nosso entender ter em conta 
os condicionamentos e exigências que advêm das próprias formas nas 

quais são dados a ler. 

 Sabendo disso, podemos agora incluir um exemplo de ação que objetiva 

incentivar a leitura literária no ambiente acadêmico, levando em conta sua dinâmica 

e, com isso, as relações que são estabelecidas durante o período em que o indivíduo 

está inserido na Universidade, como a relação livro-leitor-tempo. Assim, buscou-se 

implementar um projeto que não somente facilitasse o acesso aos livros de literatura, 

mas que também o incorporasse ao ambiente universitário com a proposta de 

naturalizar a presença de textos literários nesse espaço: o projeto Pausa Literária. 

 Tal projeto refere-se a um projeto de extensão conduzido no Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará (PPGCI) em 

parceria em o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do 

Ceará (DCINF/UFC) e conta com a coordenação da professora doutora Lidia Eugenia 

Cavalcante. A iniciativa funciona como uma biblioteca livre e, por esse motivo, não 

necessita de controle sobre empréstimos, devoluções ou doações e tem por objetivo 

a aproximação dos estudantes com os livros, a inserção natural da literatura no 

ambiente acadêmico e o desenvolvimento de uma cultura organizacional que 

contemple o gerenciamento do projeto pela própria comunidade estudantil. 

O estande com os livros está estabelecido atualmente na área de convivência 

do bloco didático do curso de Biblioteconomia e conta com livros de literatura doados 

para o projeto. Preliminarmente, a partir de observações sobre os fluxos de uso do 

projeto, é possível notar, em um primeiro momento, a ampla adesão por parte dos 

frequentadores do espaço. Apesar de ter como público-alvo os alunos do curso de 

Biblioteconomia, é possível notar a frequência de alunos de outros cursos do Centro 

de Humanidades da UFC, bem como a participação nas doações. Em tese, verifica-

se que toda a comunidade que, de alguma forma, se utiliza do espaço está inserida 

no grupo de usuários da iniciativa, inclusive os discentes que compõem o objeto de 

pesquisa em questão. 
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          Ilustração 1 – Inauguração do projeto Pausa Literária, em novembro/2017 

 
Fonte: a autora 

 
Ilustração 2 – Livros doados ao projeto Pausa Literária 

 
Fonte: a autora 
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Destarte, a ação estabelecida também pode contribuir na efetivação de uma 

aproximação entre leitor e obra. É importante mencionar que o incentivo não se dá de 

forma homogênea e nem concomitantemente em todos os casos, fato já mencionado. 

Cada indivíduo é um universo de subjetividades e experiências, dessa forma, a 

iniciativa está disposta para que em algum momento, quando se sentir impelido, o 

leitor - ou futuro leitor - possa encontrar seu livro. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Após os aportes teóricos suscitados nos capítulos anteriores, chegamos à 

metodologia: fragmento do estudo responsável por compreender todo o percurso 

empírico e metodológico que foi empreendido durante a realização da pesquisa 

científica. Sem ela seria inviável realizar um estudo com o rigor que a ciência 

demanda, ou seja, com bases bem estabelecidas e que proporcionem, por 

conseguinte, fidedignidade ao que se expõe. Logo, a metodologia ocupa-se com os 

modos de execução de determinada exploração, seja ela oriunda das ciências 

naturais ou sociais.  

Assim, tendo em vista as relações entre os estudantes dos cursos de pós-

graduação em Ciência da Informação e a leitura literária, principalmente aquela 

realizada como atividade de entretenimento, como objeto de estudo da referida 

investigação e, com isso, as complexidades e subjetividades que acompanham o tema 

diretamente, não poderíamos classificar a pesquisa de outro modo que não fosse o 

qualitativo. Nessa perspectiva, Minayo (1994, p. 21) esclarece que 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. 

 

Categorizar dessa maneira a investigação imprime no âmago da pesquisa o 

entendimento de que estaremos nos referindo a fenômenos que não podem ser 

quantificados terminantemente e que possui, por sua vez, forte apelo social posto que 

“está interessada nas perspectivas dos participantes, em suas práticas do dia a dia e 

em seu conhecimento cotidiano relativo à questão em estudo” (FLICK, 2009, p. 16). 

Nessa acepção, para que a pesquisa aconteça satisfatoriamente, é indispensável que 

todos os outros métodos e instrumentos utilizados estejam em harmonia com a 

natureza qualitativa pela qual a pesquisa se norteará.  

Tendo em mente a observação anterior, em um primeiro momento, realizamos 

a pesquisa bibliográfica que, conforme Bentes Pinto e Cavalcante (2015, p. 17), 

“constitui um conjunto metodológico de técnicas para se buscar informações e 

conhecimentos registrados (análogos ou digitais), concernentes a um domínio 
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particular para atender a uma necessidade específica”. Isso significa que a pesquisa 

bibliográfica é a base para a construção de qualquer estudo, independentemente de 

seu escopo de atuação (BENTES PINTO; CAVALCANTE, 2015). Nessa etapa, 

apoiamo-nos tanto em autores da Ciência da Informação e Biblioteconomia, quanto 

naqueles provenientes de áreas correlatas do conhecimento para conceituar e 

desenvolver os temas que são fundamentais para o avanço do estudo (Quadro 1). 

 
Quadro 1 – Referencial teórico da pesquisa 

Tema 
Principal 

Subtemas Autores utilizados 

Leitura 

Contexto histórico 

Cavalcante (2009), Certeau (2014), 
Chartier (2001; 2006; 2009), Darnton 
(1992), Febvre e Martin (2000), Fischer 
(2006), Horellou-Lafarge e Segré (2010), 
Le Goff (2003), Lyons(2011), Manguel 
(1997), Morais (1998), Saenger (2002). 

Contexto social da 
leitura 

Bamberger (1991), Dell'Isola (1993), Freire 
(1984), Jouve (2002), Laraia (1995), 
Kramer (2010), Leffa (1996), Orlandi 
(2003), Petit (2013),  Soares (2010). 

Formação do leitor 

 Bormuth (1973), Galvão e Batista (2011), 
Garcez (2008), Garcia (2010), Geertz 
(1989), Laraia (1995), Lázaro e 
Beauchamp (2008),  Oliveira (1995), 
Pennac (1993), Pinheiro (2011), Scliar 
(2008), Soares (2010). 

Mediação 

Tipos de mediação 

Cachapuz e Gomes (2006), Ferrara 
(2015), Martin-Barbero (1997), Signates 
(1989), Santaella (2003),  Silverstone 
(2005),  Vasconcelos (2008),    

Mediação e Ciência 
da Informação 

 Almeida Júnior (2009), Araújo (2003), 
Capurro e Hjorland (2007), Feitosa (2016) 
Freire e Freire (2014),  Malheiro (2010), 
Nunes e Cavalcante (2017), Silva (2015), 

Mediação da 
Informação 

Almeida Júnior e Bortolin (2008), Almeida 
Junior (2007), Barros (2006), Rasteli 
(2013), Petit (2009a, 2009b; 2013) 

Leitura literária 
e Universidade 

Leitura e 
conhecimento 

Barreto e Cavalcante (2016), Burke (2003), 
Dumont (2007), Fabregat e Reig (1998), 
Giddens (2002), Lakatos e Marconi (2004), 
Lima e Mioto (2007), Morin (2008). 

Leitura e Ciência da 
Informação 

Almeida (2012), Almeida Junior (2007), 
Barbosa (2009), Bortolin (2008), Capurro e 
Hjorland (2007), Cavalcante, Bortolin e 
Belluzzo (2013),  Dumont (2002, 2007)   
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Leitura literária na 
Universidade 

Aurora Neta (2016), Barros (2006), 
Chartier (1990; 2001), Horellou-Lafarge e 
Segre, 2010), Petit (2009a, 2009b)Pinheiro 
(2011),  Ponte (2007) 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
Quanto aos objetivos, a pesquisa também tem atributos exploratórios. De 

acordo com Gil (2008, p. 27), “pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato”, isto é, explorar o objeto de estudo dentro do universo da pesquisa proposto 

aspirando, dessa maneira, maior experiência /domínio sobre o que é falado. 

Por serem aspectos de perceptível relevância, bem como amplitude, para o 

desenvolvimento prático da pesquisa, falaremos nas seções subsequentes sobre o 

método dialético e o instrumento que viabilizará a coleta de dados: a entrevista 

semiestruturada.  

O método escolhido para direcionar o estudo foi o dialético. Isso se justifica pela 

necessidade de se propor uma abordagem que vise mais do que ter respostas 

concretas a partir de um recorte temático, pensando, dessa forma, nas diversas 

relações que são estabelecidas entre os sujeitos destacados e o objeto analisado. 

Essa natureza, também dialética, dos temas discorridos na pesquisa orientou a 

escolha do método para que se pudessem ser aproveitadas ao máximo as 

potencialidades de acordo com o objetivo proposto, não sendo menosprezadas as 

demais possibilidades, mas escolhendo aquela que mais contribuiria para a 

construção científica em questão.  

Antes de adentrarmos em sua conceituação propriamente dita, é importante 

destacar dois pontos relevantes: a importância do enredo filosófico para a 

compreensão do tema, posto que sua fundamentação teórica é estabelecida dentro 

do aparato de grandes filósofos, e a consciência de que a sua significação não se trata 

de um consenso entre seus precursores. Isso pode ser percebido em Abbagnano 

(2007, p. 315) quando ele indica que 

 
Esse termo, que deriva de diálogo, não foi empregado, na história da 
filosofia, com significado unívoco, que possa ser determinado e 
esclarecido uma vez por todas; recebeu significados diferentes, com 
diversas inter-relações, não sendo redutíveis uns aos outros ou a um 
significado comum.    
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O papel do diálogo na concepção dialética é expressivo. Nele, as partes 

envolvidas estão em uma relação que ultrapassa a troca informacional ou mesmo o 

ato de falar e de ser ouvido, sendo mais compatível com a confluência de diferentes 

formas de pensar.  

Assim, a dialética pode ser concebida tendo subentendida a ideia de 

movimento, ou seja, de fenômenos que são percebidos a partir de sua dinamicidade, 

bem como de sua amplitude, sendo, desse modo, influenciadas e interferidas por elas, 

seguindo um desenvolvimento não linear. 

  
Do ponto de vista dialéctico, tudo muda, nada fica onde está, nada 
permanece o que é, e, por consequência, tal ponto de vista está em 
perfeito acordo com a realidade. Nenhuma coisa permanece no lugar 
que ocupa, uma vez que mesmo o que nos aparece como imóvel se 
move; move-se com o movimento da terra em volta do sol; e no 
movimento da terra sobre ela mesma. (POLITZER, 1978, p. 61) 
 

No que compete aos meandros metodológicos, a dialética foi estabelecida 

como “um esforço para perceber as relações reais (sociais e históricas) por entre as 

formas estranhadas em que se apresentam os fenômenos” (ZAGO, 2013, p. 114), 

assim sendo, pressupõe o conhecimento teórico minucioso do que se estuda, bem 

como das ideologias19 que são sustentadas pelo sujeito da pesquisa sobre o tema. 

 Konder (1985, p. 8, grifo nosso) defende que dialética “ é o modo de pensarmos 

as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação”. Podemos, portanto, 

inferir que a dialética como método de pesquisa tem como pressuposto a 

consideração do contexto social e das contradições que estão envoltas nos ambientes 

e indivíduos pesquisados.  

 
A dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e 
totalizante da realidade, já que estabelece que os fatos sociais não 
podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos 
de suas influências políticas, econômicas, culturais etc. Por outro lado, 
como a dialética privilegia as mudanças qualitativas, opõe-se 
naturalmente a qualquer modo de pensar em que ordem quantitativa 
se torne norma. (GIL, 2008, p. 32) 
 

Nesse sentido, exemplificando a partir das variantes do trabalho: as práticas de 

leitura empreendidas pelos estudantes, ou a falta delas, não são resultantes de um 

                                                             
19 Para Politzer (1978, p. 97), ideologia “é um conjunto de ideias que forma um todo, uma teoria, um 
sistema ou mesmo, por vezes, simplesmente um estado de espírito”. 
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coeficiente, por exemplo: “apenas querer ler”, mas sim de uma série de complexos 

fatores (de cunho social, pessoal e cultural) e dinâmicas cotidianas que estão 

diretamente relacionadas, restando a nós, enquanto pesquisadores, descobrir quais 

vínculos estão estabelecidos nas práticas de leitura. Como bem fala Marconi e 

Lakatos (2004, p. 83), “[...] a dialética o compreende [o mundo] como um conjunto de 

processos”. 

Como exposto anteriormente, o método escolhido objetiva a compreensão do 

tema em sua totalidade, entretanto, para fins metodológicos, quando nos referimos ao 

termo “totalidade” não significa esgotá-lo em todas as possibilidades de uso, visto que 

Zago (2013, p. 112) defende a existência de “diferentes tipos de totalização”, mas em 

entender as variantes que são importantes no trato de determinado assunto e trazê-

las à baila no ato do fazer científico (ZAGO, 2013), isto é, considerar o conjunto na 

construção do fenômeno pesquisado. Demo (1995, p. 93) defende que “a realidade é 

sempre uma totalidade dinâmica de múltiplos condicionamentos, onde a polarização 

dentro do todo lhe é constitutiva. Por isso, indivíduo em si não é realidade social, 

porque é gerado em sociedade”. 

Estabelecidos os limites conceituais em que se inserem os debates dialéticos, 

é perceptível que será de grande valor para o desenvolvimento da pesquisa a 

utilização do referido método. A complexidade característica da dialética poderá elevar 

o universo pesquisado, justamente pelo fato de a leitura ser um tema de equivalente 

característica, saindo assim dos contornos amplamente reconhecidos e expondo 

traços distintos. 

 

5.1 Cenário e amostragem da pesquisa 

 
Dois cenários foram escolhidos para o estudo empírico: o Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará 

(PPGCI/UFC) e o Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Cariri (PPGB/UFCA). Os programas ainda são recentes em suas 

respectivas universidades, ambos iniciados em 2016, mas já contam com visibilidade 

na área da Ciência da Informação e Biblioteconomia brasileira. Ambos se localizam 

no estado do Ceará, o primeiro na capital, Fortaleza, e o segundo em Juazeiro do 

Norte, respectivamente. 
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De acordo com as informações contidas no site20, o PPGCI/UFC é um mestrado 

acadêmico e tem como objetivo “formar profissionais qualificados para o exercício de 

atividades de pesquisa e/ou desempenhar funções de ensino no magistério superior 

[...]”. O programa conta com uma área de concentração: Representação e Mediação 

da Informação e do Conhecimento, e duas linhas de pesquisa: 1) Representação da 

Informação e do Conhecimento e Tecnologia e 2) Mediação e Gestão da Informação 

e do Conhecimento. No presente momento, o corpo docente é formado por 11 

professores permanentes e 1 professor colaborador, e o corpo discente conta com 30 

alunos matriculados, dentre aqueles que já defenderam (10 alunos) e os que 

encontram-se com o curso em andamento (20 alunos). 

O PPGB/UFCA é qualificado como mestrado profissional e, por sua vez, conta 

conforme o site21 com a missão de “formar e capacitar o profissional da informação, 

especificamente o bibliotecário, quanto ao desenvolvimento gerencial de bibliotecas e 

outros ambientes informacionais, no que diz respeito ao desempenho e domínio das 

técnicas relativas à gestão, representação e recuperação da informação”. O mestrado 

possui uma área de concentração: Biblioteconomia na sociedade contemporânea, e 

duas linhas de pesquisa: 1) Informação, Cultura e Memória e 2) Produção, 

Comunicação e Uso da Informação. Atualmente o corpo docente do programa é 

formado por 16 docentes permanentes e 4 docentes colaboradores, já o corpo 

discente é composto por 58 alunos, dentre aqueles que já concluíram (15 alunos) e 

os que encontram-se com o curso em andamento (43 alunos). 

No que tange à amostragem, visando garantir a integridade da pesquisa 

qualitativa, principalmente dadas as especificidades dos sujeitos, decidiu-se, por ser 

uma quantidade que abrange as demandas do estudo, trabalhar com 20% (vinte por 

cento) do público ao qual a pesquisa se ocupa. Isso significa que as entrevistas foram 

realizadas com 6 (seis) alunos do PPGCI/UFC e 12 (doze) alunos do PPGB/UFCA 

(gráfico 1). 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Disponível em: <http://www.ppgci.ufc.br/pagina-exemplo/>.  
21 Disponível em: <http://ppgb.ufca.edu.br/>.  
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Gráfico 1 – Amostra de discentes entrevistados 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os dois programas atuam em dimensões diferentes, mas convergem para o 

fortalecimento da área da Ciência da Informação e Biblioteconomia no Ceará e no 

Brasil, extrapolando os limites regionais e disciplinares em que estão inseridos. Nesse 

sentido, objetivamos alcançar, na pesquisa, os discentes participantes dos dois 

cenários supracitados (tanto alunos cuja dissertação ainda está em andamento, 

quanto aqueles que já finalizaram), principalmente por serem dois mestrados que 

estão voltados para diferentes eixos: um acadêmico e outro profissional. Partindo 

desse pressuposto, presume-se que tais diferenciações podem contribuir para novos 

olhares e realidades sobre o mesmo tema. 

 

5.3 A entrevista semiestruturada 

 
Em todo corpo da pesquisa se buscou artifícios metodológicos que 

contemplassem os propósitos estabelecidos inicialmente. Evidentemente, com a 

escolha do instrumento de coleta não foi diferente. Estamos referindo sobre essa 

questão de maneira preliminar por reconhecer que, mesmo sendo o último ponto 

debatido na instância metodológica, torna-se essencial a sua consonância com os 

aportes teóricos. Isto é, seria infundado não atentar para a condição que garantirá a 

efetivação empírica do que foi designado até o presente momento. 

Diante das características do trabalho, optamos por utilizar a entrevista em sua 

ordem semiestruturada como instrumento de coleta. Partindo de uma significação 

geral, Lakatos e Marconi (2004, p. 278) definem entrevista da seguinte forma:  
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Trata-se de uma conversa oral entre duas pessoas, das quais uma 
delas é o entrevistador e a outra o entrevistado. [...]. Todas elas têm 
um objetivo, ou seja, a obtenção de informações importantes e de 
compreender as perspectivas e experiências das pessoas 
entrevistadas. 

 

No âmbito das classificações, temos dois tipos de entrevistas existentes que de 

acordo com Lakatos e Marconi (2004), podem ser subdivididas em: estruturada, que 

segue um roteiro de perguntas preestabelecido, e a semiestruturada, que será 

utilizada na presente pesquisa por permitir maior flexibilidade de desenvolvimento, 

visto que não segue um roteiro rígido de questionamentos, ou seja, o entrevistado tem 

liberdade de explanar suas ideias, sem necessariamente estar preso ao esquema 

definido pelo entrevistador. Flick (2007, p. 89) afirma que 

 
As entrevistas semiestruturadas, em particular, têm atraído interesse, 
sendo amplamente utilizadas. Tal interesse está vinculado à 
expectativa de que é mais provável que os pontos de vista dos sujeitos 
entrevistados sejam expressos em uma situação de entrevista com um 
planejamento relativamente aberto do que em uma entrevista 
padronizada ou em um questionário. 

 

No quadro abaixo apresentamos as questões que serão utilizadas como guia 

para a realização das entrevistas, bem como os referenciais teóricos que serviram de 

fundamentação para a construção do roteiro em questão. Reiteramos que, por ser 

semiestruturada, as perguntas foram lançadas de acordo com a direção tomada 

durante a conversa, ou seja, não foram apresentadas aos entrevistados 

necessariamente na ordem em que constam no esquema. As perguntas foram 

formuladas, portanto, com o intuito de contemplar em sua essência as demandas que 

a pesquisa pretende atender. 

 
Quadro 2 – Perguntas para Entrevista Semiestruturada 

Perguntas Base teórica 

1. Você se considera leitor? 
Batista (2011), Dell'Isola (1993), 
Freire (1984), Garcia (2010), Petit 
(2009ª, 2009b; 2013), Rocco 
(1994), Soares (2010) 2. Você costuma ler obras literárias? 

3. Durante a sua vida acadêmica, você encontra 
tempo para a leitura literária? 

Barreto e Cavalcante (2016), 
Barros (2006), Burke (2003), 
Chartier (1990; 2001), Dumont 
(2007), Fabregat e Reig (1998), 
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4. Você considera que ler obras literárias é 
importante para a leitura acadêmica? 

Horellou-Lafarge e Segre (2010), 
Lakatos e Marconi (2004), Lima e 
Mioto (2007), Petit (2009a, 
2009b), Pinheiro (2011),  Ponte 
(2007). 

5. Você  percebe/identifica algum incentivo ou 
ação mediacional da leitura nas disciplinas 
cursadas no mestrado? 

Almeida Júnior (2007; 2009), 
Almeida Júnior e Bortolin (2008), 
Barros (2006), Feitosa (2016), 
Freire e Freire (2014),  Malheiro 
(2010), Nunes e Cavalcante 
(2017), Rasteli (2013), Silva 
(2015). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.4 A coleta de dados 

 

 As entrevistas empreendidas durante a pesquisa foram realizadas de dois 

modos distintos, tendo como pressuposto para a sua iniciação e execução o fator 

geográfico. Isso se justifica pelo fato de estarmos trabalhando com uma amostragem 

que está subdividida em dois programas de mestrado, que fazem parte de duas 

universidades diferentes, e que, por sua vez, estão localizadas em cidades diferentes. 

Dada a impossibilidade de realizar as entrevistas de modo físico na totalidade dos 

casos, optou-se por realizar a coleta dos dados também à distância, de acordo com a 

necessidade de cada sujeito pesquisado. 

As 6 (seis) entrevistas efetivadas com os discentes do PPGCI/UFC foram 

realizadas presencialmente22, isso foi possível pela proximidade geográfica entre 

pesquisador e entrevistado. As entrevistas foram gravadas por meio de aplicativo 

próprio para tal atividade e passaram anteriormente pelo crivo dos sujeitos 

pesquisados através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para 

que assim fosse empreendida a análise do que foi exposto no decorrer da reunião. 

As 12 (doze) entrevistas realizadas com os discentes do PPGB/UFCA foram 

efetivadas do seguinte modo: 2 (duas) foram efetuadas presencialmente23 e as 10 

(dez) entrevistas restantes realizadas à distância, visto que os discentes entrevistados 

do PPGB/UFCA, em sua maioria, não moram na mesma cidade em que estudam, 

                                                             
22 As entrevistas foram realizadas nas dependências do 2º andar do bloco Icaro de Sousa da 
Universidade Federal do Ceará. 
23 Também realizadas nas dependências do 2º andar do bloco Icaro de Sousa da Universidade 
Federal do Ceará. 
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sendo inviável a pesquisa presencial. Aos entrevistados remotamente foi dada a 

opção de fazer a entrevista via Skype ou via telefone, tento como pressuposto a 

gravação em ambos os casos. A integralidade dos entrevistados optou por fazer a 

entrevista via chamada telefônica, atestando sentir-se mais confortável com tal 

modalidade. Os entrevistados tiveram acesso ao TCLE via e-mail, por onde puderam 

ler, assinar e reenviar o documento para o prosseguimento da pesquisa. 

Ao final das entrevistas, os áudios foram transcritos e aos entrevistados foram 

atribuídos pseudônimos como forma de garantir o sigilo, o anonimato e a idoneidade 

de todo o processo de pesquisa. A seguir, apresentaremos os resultados obtidos. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 Neste capítulo, apresentaremos as relações entre os objetivos estabelecidos 

para esta pesquisa e os resultados obtidos pela coleta de dados. Para que isso seja 

viável, foram destinadas subseções específicas para cada pergunta a partir das quais 

a análise será realizada, levando em consideração o contexto de sua formulação, o 

esclarecimento dos principais termos utilizados, o modo como a sentença foi 

desenvolvida de maneira a contemplar as necessidades exigidas pela pesquisa, para 

a partir disso contemplar a investigação mais apurada das relações estabelecidas e 

descobertas no decorrer das falas. 

 
6.1 O entendimento dos sujeitos da pesquisa sobre o que é ser leitor. 

 

“Você se considera leitor? ” 

 
 O entendimento sobre, de fato, o que seria um leitor pode partir de diferentes 

concepções, sujeitando-se principalmente ao tipo de leitura ao qual estamos nos 

referindo. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 4, o leitor é “aquele 

que leu, inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro nos últimos 3 meses.” (FAILLA, 2016), 

já o não leitor, nas considerações da mesma pesquisa, “é aquele que declarou não 

ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 

meses” (FAILLA, 2016). Tomamos as conceituações como forma de estabelecer 

significação comum para os dois termos a fim de evitar qualquer imprecisão, trazendo, 

todavia, a leitura em seu caráter literário como base. 

 Tendo em vista as conceituações anteriores, presume-se que todo o universo 

pesquisado é composto por leitores, afinal, são discentes de programas de pós-

graduação que estão, em vista disso, constantemente em contato com textos 

científicos. Ao mesmo tempo, eis o seguinte questionamento: os indivíduos 

pesquisados continuam considerando-se leitores na medida em que essa leitura está 

voltada para obras recreativas?  

A pertinência da questão figura no entendimento do significado de ser leitor 

para além do seu emprego utilitário ou acadêmico, portanto, a pergunta foi 

desenvolvida com o intuito de compreender como os sujeitos da pesquisa se 

percebem dentro desse domínio da leitura e da prática leitora, e isso implica em uma 

reflexão sobre o que é ser leitor e a sua identidade reafirmada a partir do seu seio 



73 
 

social (PONTE, 2007). É relevante reforçar que em nenhum momento houve o 

julgamento por parte do pesquisador de modo a interferir na concepção que os 

próprios entrevistados possuíam sobre o tema, entretanto, sempre foi transparente 

que o foco da entrevista estava nas leituras de obras literárias.  

No que compete às respostas24, em primeiro momento, um fato chama a 

atenção: mais de 90% dos sujeitos entrevistados se consideram leitores, alguns de 

modo mais enfático, outros mais retraídos. A partir dos entremeios explicitados nos 

discursos podemos perceber as nuances que compõem tais percepções e que são 

decisivas nas alegações. A Leitora 10, por exemplo, responde da seguinte maneira: 

“Sim, considero. Eu me considero leitora devido ao consumo de livros anuais, né… 

Assim, dentro da média que sai a pesquisa da população brasileira, o consumo de 

livros. Eu acho que eu me considero uma leitora, na medida do possível”. A pesquisa 

citada pela entrevistada trata-se da Retratos da Leitura no Brasil. Segundo a quarta 

edição da pesquisa publicada em 2016, o brasileiro lê em média, 2,43 livros por ano25, 

esse índice compreende não apenas as obras lidas de modo recreativo, mas também 

as leituras consideradas obrigatórias.  

A Leitora 3, por sua vez, traz uma ideia sempre mencionada durante as 

entrevistas, e que será tratada com mais afinco adiante, refletindo e prenunciando o 

gradativo afastamento entre os discentes e a leitura literária. De acordo com as 

palavras da discente: “Sim, eu acho que eu já fui mais, porque desde que eu entrei na 

graduação eu deixei um pouco mais as leituras literárias, mas eu ainda continuo lendo, 

não com a frequência com que eu lia, mas me considero leitora, sim”.  

No único caso em que a resposta foi negativa, percebe-se que a compreensão 

sobre o que é ser leitor por parte do indivíduo também está diretamente ligada às 

práticas de leitura por prazer. É possível perceber isso uma vez que, apesar de ler 

com constância os textos acadêmicos, a Leitora 15 não se considera leitora ou não 

mais de modo tão contundente quanto antes, alegando que 

 
Atualmente, sinceramente, eu não me considero mais uma leitora. [...] 
infelizmente, eu sou, entre aspas, uma leitora, mas [...] não é uma 
leitura prazerosa, é aquela leitura só mesmo para cumprir as questões 
da grade, redigir a dissertação e fazer os trabalhos. Mas, infelizmente, 

                                                             
24 Algumas respostas foram editadas por questão de clareza, mantendo, contudo, a integridade das 
opiniões suscitadas.  
25 Disponível em: 
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAP
A.pdf.  
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eu ainda não pude pegar em livros que realmente eu tenho interesse 
em ler e conseguir realizar realmente de fato a leitura prazerosa. 

 

 A compreensão do significado de ser leitor por parte dos sujeitos inclui 

expressivamente as leituras recreativas, ou seja, aquelas que estão associadas às 

experiências desencadeadas pelo ato de ler (DUMONT, 2002). Essa tipologia de 

leitura é conferida no decorrer das conversas como uma prática anterior ao ingresso 

na Universidade, inclusive, tendo a infância como o período em que começaram a se 

familiarizar com as obras. Como bem salienta a Leitora 4: “Desde pequena eu tive 

incentivo dos meus pais a ler. Primeiro os quadrinhos, Turma da Mônica [...] e eu tive 

esse modelo na minha família”. Como defende Freire (1984), seja na infância, 

adolescência ou vida adulta, a leitura é uma prática anterior ao ingresso acadêmico (e 

também anterior ao ato de ler uma obra literária) e a distância com tais atividades 

determina o modo como essas pessoas se significam dentro do contexto leitor e como 

significarão a leitura dentro do curso e das movimentações naturais cotidianas.  

A construção de um sujeito leitor está, portanto, dentro de um conjunto de 

circunstâncias que se movimentam e se confrontam a todo momento, não sendo 

direcionadas de forma isolada, mas a partir das dinâmicas que estão ao seu entorno 

(ROCCO, 1994). Obviamente, não podemos atribuí-la a apenas um fator, mas a título 

de conhecimento, percebemos que a primeira lei da dialética reflete muito bem tais 

prerrogativas, isso porque o modo como cada sujeito se entende dentro dessa 

perspectiva não é imutável, ou seja, as concepções são criadas, mas nunca dentro de 

um predeterminante estável, como uma constante evolução conceitual que a todo 

momento está em diálogo com o mundo externo.  

 

6.2 As práticas de leitura literária dos entrevistados  

 

“Você costuma ler obras literárias? ” 

 
 Quando o assunto é leitura, não basta falar sobre categorizações maniqueístas 

que dividem o público em dois polos, muitas vezes nas searas do leitor ou do não 

leitor. É necessário entender, de fato, como as relações entre leitura e sujeito são 

mantidas, e isso só é possível quando adentramos no território da prática real, ou seja, 

do que é consumido pelo leitor, visto que a leitura é fruto dessas vivências (PONTE, 

2007).  
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Esta questão revela, através de seus desdobramentos, os gostos e anseios do 

leitor e, inclusive, o papel que a leitura desempenha no cotidiano daquele que está 

sendo entrevistado. De acordo com a significação inicial, as obras literárias estão 

inseridas nas tipologias de leitura que são realizadas com o objetivo de entreter, 

normalmente vinculadas às atividades de lazer. A proposta da questão foi, justamente, 

estabelecer um elo entre o leitor e a leitura, não de modo a obter dados quantitativos, 

mas perceber, através da fala dos sujeitos, quais são suas reais percepções sobre a 

temática, especialmente no que compete à sua ampla gama de aplicações críticas, 

sensoriais e sociais que tanto advoga Petit (2009b). 

 A pergunta-base sobre o costume de ler obras literárias não trouxe nenhuma 

novidade, afinal, assim como na seção anterior, quase que a totalidade dos 

entrevistados afirmaram ter em seu repertório de leitura a presença desse tipo de obra. 

Contudo, tendo ciência de que estamos trabalhando com um objeto e uma amostra 

de ampla apreensão, decidiu-se por incluir alguns elementos que pudessem 

enriquecer o conhecimento sobre o assunto, como os gêneros preferidos, a frequência 

de leitura e os locais onde cada participante se sente mais acolhido para praticar a 

atividade. 

 Quando nos voltamos para os gêneros, a vasta quantidade de categorias 

existentes também reflete nas preferências dos sujeitos. Dentre eles, os cinco mais 

citados são: romance, suspense, contos, autoajuda e clássicos brasileiros. Contudo, 

as escolhas demonstram conjuntamente como se sucedem tais leituras. A Leitora 3 

valida perfeitamente na sua fala que a escolha do tipo de obra submete-se a diferentes 

domínios: “geralmente romance, ficção científica ou literatura de fantasia, mas 

depende muito do meu momento, depende muito do meu estado de espírito, do dia 

ou da semana.” Se pensarmos mais a fundo sobre isso, é possível apostar no 

concatenamento de fatores que estão interligados às práticas leitoras e que serão 

decisivos para a sua existência, afinal, “o sujeito leitor (assim como o texto) se constrói 

em um contexto social” (DELL’ISOLA, 1993, p. 165) e esse contexto é fundamental 

na forma como será consumido. 

 A Leitora 6, por sua vez, traz o que poderia ser considerada uma estratégia de 

leitura, que, para isso, pressupõe um método: “Eu tenho lido mais suspense, mais 

variados. Eu gosto de romance, gosto de drama, todos. Eu procuro assim, sempre ler 

uma obra clássica e duas mais popzinha [best-seller]”. Como podemos conferir, isso 

também é citado na fala da Leitora 9, com objetivos diferenciados: 
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Ficção científica, contos e tenho mudado um pouco, ampliado um 
pouco meu leque de gêneros, especialmente dentro da ficção, porque 
estou com um projeto de ler mais escritoras. Então, isso faz com que 
eu conheça novos gêneros novos autores e isso amplie um pouco. 
Mas, normalmente, contos, ficção científica... Sempre ficção, muito 
difícil não-ficção. 
 

Dentre todos os participantes da pesquisa, a única que esboçou opinião 

diferente do que se pode idealizar como uma leitura recreativa foi a Leitora 10. Em 

suas palavras, “Não, eu não costumo ler [obras literárias]. Meu estilo é outro. É mais 

história, política e filosofia. Gosto de ler livros mais técnicos”. Apesar dessa 

característica a distinguir dos demais, percebemos que a leitura é um exercício 

democrático e, consequentemente essas distinções retratam um público que tem 

predileção a outros grupos textuais. Em todos os casos, a escolha da próxima leitura 

tem um valor que excede a necessidade de ler por entretenimento, tendo peso 

expressivo os anseios e as curiosidades pessoais.  

No que toca à frequência de leitura, percebe-se de modo incisivo que há o 

esforço em manter constante tais práticas. Em média, os discentes leem 1 livro por 

mês, com algumas variações, dependendo da obra escolhida e das demandas 

existentes. Isso pode ser conferido ao fato de possuírem a prática leitora anterior ao 

ingresso na Universidade, e, por esse motivo, compreenderem a importância que tal 

atividade possui no contexto pessoal de cada sujeito, sendo por sua vez, socialmente 

construída (PETIT, 2009a). De acordo com a Leitora 3 “todo dia eu leio um capítulo 

do livro. Ai assim eu consigo terminar o livro no final do mês. Às vezes é mais de um 

capítulo por dia, mas aí eu consigo terminar o livro”.  

Já a Leitora 9 nos mostra que as práticas leitoras estão inseridas em um âmbito 

flutuante, ou seja, longe de estarem dentro de um cenário fixo, são consumidas de 

modo a adequar-se às mudanças existentes. Isso pressupõe a flexibilização das 

práticas leitoras com base nas mutações naturais que ocorrem no cotidiano individual, 

visto que “o texto só tem sentido graças a seus leitores; muda com eles; ordena-se 

conforme códigos de percepção que lhes escapam” (CERTEAU, 2014, p. 242). Como 

bem destaca a discente:  

 
Eu tento ler todos os dias, mas não estou conseguindo isso no 
momento e acabo lendo também mais em intervalos em que eu não 
posso estar fazendo outra coisa. Por exemplo, se eu estou no ônibus 
viajando de Juazeiro para cá [Fortaleza], então é um período que eu 
vou ter 10 horas para ler. Às vezes leio 1 ou 2 livros de literatura nesse 
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espaço de atividades que não são de estudo, que não são atividades 
do dia-a-dia. É o que eu tenho aproveitado para ler. 

  

Mas, não podemos deixar de mencionar que as atividades que envolvem a 

leitura recreativa nem sempre são sustentadas no percurso acadêmico. Conforme a 

leitora 13 “ultimamente eu estava bem relapsa mesmo. Tipo assim, eram leituras 

mensais, era uma frequência mais espaçada”. O visível distanciamento também é 

mencionado pela Leitora 16 quando, ao ser perguntada sobre as suas práticas atuais, 

responde traçando um quadro que demonstra o gradativo afastamento:  

 
Eu costumava ler pelo menos um livro a cada três meses, mais ou 
menos. Aí depois foi ficando menor a frequência. Tipo, agora, do ano 
passado para cá, eu costumava fazer muito, assim, de ler trechos e 
abandonar a leitura... ficava só lendo trechos que me interessavam 
dos livros aleatórios, livros de leitura literária também, mas só que não 
chegava a ler todo. Ficava com essa mania de ler, mas lia só trechos 
e não chegava a ler o livro inteiro. 

 

 Outro traço interessante presente nas respostas corresponde aos lugares onde 

as leituras recreativas são realizadas. Novamente, confirmando uma tendência 

análoga já percebida no trabalho, o ambiente doméstico é mencionado por todos os 

entrevistados como o local onde se sentem mais confortáveis para empreender esse 

tipo de leitura, seguido dos transportes públicos e, em alguns casos, a universidade 

aparece timidamente como uma opção.  

Segundo a Leitora 13, seu lugar preferido para ler “é a minha casa, é o meu 

quarto, antes de dormir. Enfim, eu normalmente costumo ler nesses horários em que 

eu finalizei as atividades do dia, naqueles minutinhos ali de descanso, aquela 

preparação já para dormir [...]”. O Leitor 5 acrescenta sobre a sua experiência, “Eu 

gosto muito de ler em casa mesmo, no meu quarto, mas como eu não tenho muito 

tempo para ler mais, eu leio dentro do ônibus também. Eu acho fácil me concentrar 

porque é uma forma de não estar prestando atenção na conversa dos outros”.  

Ora, em um momento inicial, compreende-se as práticas a partir de uma visão 

rasa sobre sua atuação. Infelizmente, tomar a questão dessa forma acaba por anular 

simbolicamente que todos os fenômenos possuem impacto nas atividades de leitura, 

afinal, “ler é o processo que permite a relação entre nós e o mundo” (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2007, p. 33). Sendo reflexo do passado, do presente e do futuro. Isso pode 

ser explicado pela segunda lei da dialética ilustrada por Konder (2008), pela qual o 

autor afirma que todos os fenômenos estão relacionados e se entrelaçam em 
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diferentes níveis, sendo, portanto, dependentes um dos outros, ou seja, não podem 

ser compreendidos de maneira isolada pois estão conectados. 

 Grosso modo, os fenômenos não podem ser constituídos como unilaterais, nem 

homogêneos. Como já evidenciado no decorrer da pesquisa, todos os objetivos 

tratados no estudo são constituídos por características agora consideradas dialéticas. 

As variáveis presentes nos gêneros preferidos, nas frequências de leitura e nos locais 

de maior acolhimento, fazem parte de um apanhado pessoal que, para se constituir, 

sofreu ações de diversas facetas e que, por esse motivo, necessita de uma 

abordagem multidisciplinar (DUMONT, 2007). 

As duas perguntas iniciais, portanto, tiveram como propósito conhecer aquele 

que estava sendo entrevistado, e isso só seria possível se a liberdade para que o 

próprio sujeito pudesse falar sobre suas práticas literárias fosse assegurada. Esse 

conhecimento prévio traz a pessoalidade necessária para falar subsequentemente 

sobre leitura, agora, com foco nas relações firmadas no espaço acadêmico.  

 

6.3 O tempo para leitura recreativa na universidade  

 

“Durante a sua vida acadêmica, você encontra tempo para a leitura literária? ” 

 

 Como sempre reiterado durante a pesquisa, a leitura é uma atividade dinâmica, 

por esse motivo, os vínculos não podem ser concebidos estaticamente (ROCCO, 

1994). Inicialmente, o ambiente acadêmico, apesar de estar envolto pela 

disseminação informacional e do conhecimento e, por esse motivo, inegavelmente 

acompanhado das mais diversas leituras, não tem a tradição de ser um ambiente que 

fomenta a leitura em seu aspecto literário. Ou seja, estamos inseridos em um meio 

onde a leitura predomina, mas isso não significa que todos os tipos de leitura possuam 

terreno fértil para crescer e se desenvolver (BARRETO; CAVALCANTE, 2016). 

Sabendo disso, a pergunta foi traçada a fim de entender como os discentes admitem 

esse tipo de leitura, principalmente, tendo em conta o fator tempo e as contradições 

que estão ao redor do debate, isto é, os atributos que influenciam a sua atuação. 

A pesquisa realizada com os alunos de graduação em Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Ceará por Barreto e Cavalcante (2016) já evocava a 

tendência em se distanciar das práticas recreativas de leitura a partir dos primeiros 

acessos ao ensino superior. Se em momento inicial isso se tornou um tanto quanto 
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preocupante, o cenário observado nos dois programas de mestrado reforça esse 

movimento. Conforme a Leitora 1, 

  
Eu acho que na graduação eu encontrava mais tempo para conseguir 
ler o que eu gostava. E era meio que uma terapia, né... você está tão 
sobrecarregado... agora no mestrado eu acho que eu tenho menos 
tempo, assim, porque o nível de leitura aumenta, mas leitura 
acadêmica. Então a leitura literária fica meio que de lado para quando 
a gente tiver um tempinho. 

 

Na mesma linha, a Leitora 4 também confirma essa inclinação expondo que, 

apesar de ser um número maior de disciplinas, e isso pressupõe também um maior 

número de trabalho, provas e seminários “na graduação eu encontrava mais tempo, 

apesar de fazer mais disciplinas, né [...], mas agora, no mestrado, eu acho que eu 

estou sentindo mais uma pressão para escrever o projeto de dissertação e eu deixei 

a leitura literária com menor frequência”. Na realidade, percebemos que o que existe 

é uma mudança de intensidade. É evidente que na graduação existe cobrança, 

entretanto, as responsabilidades exigidas em um programa de pós-graduação, de 

acordo com os entrevistados, abrangem motores de maior expressividade, como a 

responsabilidade de apresentar resultados expressivos em um menor período. Em 

consequência disso, percebe-se que o ato de ler, principalmente aquele realizado 

como atividade recreativa, passa por significativas mudanças. 

Outro episódio interessante é a utilização de textos literários como fonte de 

pesquisa para a construção de trabalhos acadêmicos. Na realidade, estamos frente a 

uma aplicação utilitária das práticas leitoras, fato explicito, mas não inédito, visto que 

as leituras realizadas ao longo da vida também influenciam a nível pessoal. De fato, o 

que existe é a utilização consciente da atividade. Como bem explica a Leitora 9: 

 
Eu acabo priorizando as coisas que eu quero ler. Então, se antes eu 
ia pegando esses livros literários meio aleatoriamente, agora eu tenho 
quase que uma hierarquia. [...] Isso tem acontecido muito, e aí eu levo 
em consideração “n” coisas: indicações de pessoas, o tema do livro, 
às vezes até se tem um bibliotecário na história. Eu terminei de ler um 
ano passado que tinha uma bibliotecária de referência e eu estou 
pesquisando o serviço de referência, então, eu quero ler para ver qual 
é o perfil dessa bibliotecária.  

 

Na contramão do que foi dito nos trechos anteriores, a Leitora 11 assegura a 

constância quando alega: “Encontro. Eu tento separar os finais de semana para ler o 

que eu quero ler. Tipo, eu começo a ler um livro e termino no outro final de semana e 

assim a cada dois meses eu consigo ler algum livro [...] ”. No entanto, podemos 
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certificar com tranquilidade que grande parte dos discentes participantes da pesquisa 

validam a dificuldade em manter práticas de leitura literária, conferindo à uma minoria 

a capacidade de permanecer lendo sem nenhum entrave.  

Utilizando-se dessas informações, considerou-se legítimo fazer um paralelo 

entre três momentos distintos que compreendem a trajetória acadêmica. Isso se deu 

a partir do questionamento sobre as possíveis mudanças levando em consideração 

os seguintes períodos: anterior à universidade, sendo representado pelo ensino 

básico; durante a graduação e, finalmente, a partir do ingresso nos programas de 

mestrado. As respostas em seu total indicaram mudanças, tanto nos aspectos 

referentes ao tempo dedicado a esse tipo de leitura quanto às preferências literárias, 

confirmando que “o universo do leitor é continuamente transformado pela 

multiplicidade e oferta de textos” (CAVALCANTE, 2009, p. 5), mas, nesse sentido, 

também é observável que os modos de consumo são transformados pelas ocorrências 

externas. 

Utilizamos a resposta da Leitora 15 como um modelo que se repete no decorrer 

das entrevistas, nele, a discente traça um panorama sobre seu percurso leitor onde 

os três períodos encontram-se bem demarcados, sendo conscientemente notório o 

paulatino distanciamento:  

 
Sim, em termos de nível de leitura, no ensino médio, pegava bem mais 
de literatura para fazer minhas leituras de literatura infanto-juvenil. Já 
durante a graduação eu gostava de ler também, mas eram mais livros 
relacionados à biblioteconomia, que eu pegava na biblioteca para o 
cumprimento das disciplinas. Na pós-graduação, foram realmente 
apenas leituras científicas para as disciplinas.  

 

Contudo, por mais que se tenha resultados expressivos sobre tal 

distanciamento, o ingresso na Universidade é responsável, agora de modo positivo, 

por uma espécie de maturidade que acomete o sujeito leitor, melhor explicitado pela 

ideia de desenvolvimento crítico-social (BARRETO; CAVALCANTE, 2016). Em sua 

fala, a Leitora 11 consegue exemplificar, a partir de sua própria vivência, a maneira 

como a leitura transita com a finalidade de acompanhar o sujeito, e também sendo o 

sujeito mudado por ela, como em um processo de retroalimentação, ou poderíamos 

também citar a ação recíproca através do seu desenvolvimento:  

 
Eu costumo dizer que há uma evolução da leitura. Como se você 
começasse a ler no gibi, depois vai para a revista em quadrinho e da 
revista em quadrinho para mangá. Existe uma evolução. Comecei 
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lendo leituras mais adolescentes, aí de repente você vai de Harry 
Potter para Crônicas de Nárnia, assim, a nível de literatura que eu 
estou falando, de entretenimento… e de repente você está lendo 
Nietzsche. 

 

De modo geral, as opiniões expressas no decorrer da pesquisa demostram que 

o ingresso no ensino superior é responsável por mudanças nas práticas de leitura 

literária, novamente reafirmando as tendências autodinâmicas do tema. Quando 

enfocado a partir da perspectiva da pós-graduação, existe uma visível acentuação 

dessa tendência, culminada pelas intensivas obrigações em combinação com as 

demandas ocasionadas pelas esferas profissional e pessoal.  

A contradição fica por conta de estarmos trabalhando em ambiente 

amplamente letrado, talvez um dos mais subordinados às práticas leitoras de modo 

geral, mas que privilegia um tipo em detrimento do outro. Politzer (1978, p. 74) defende 

que “uma coisa não é apenas movida por uma força agindo num só sentido, mas toda 

coisa é realmente movida por duas forças de direções opostas”, aqui representadas 

pelas categorias que são enforcadas. Todavia, percebendo o ato em toda sua 

complexidade, fica claro que, apesar de estar em um contexto de instabilidade, ainda 

é possível manter diálogos que enriquecem as experiências vivenciadas, mesmo que 

um tanto quanto escassas. 

 

6.4 Os benefícios da leitura literária  

 

“Você considera que ler obras literárias é importante para a leitura acadêmica?” 

 

Diante da elaboração teórica tecida nos capítulos anteriores, percebe-se que a 

leitura literária, costumeiramente vinculada ao território do lazer, pode apoiar de modo 

direto ou indireto a constituição de outras classes de conhecimento (DUMONT, 2007). 

Tendo ciência desse tipo de atuação, a pergunta foi elaborada de forma a discernir, a 

partir da concepção dos próprios discentes, as principais implicações da leitura de 

obras literárias para os fins acadêmicos, em que, segundo Barreto e Cavalcante 

(2016), de maneira explícita ou implícita, a leitura não passa mais a apenas ser 

influenciada pelos ambientes externos, mas também participa da ação ativamente 

influenciando os ambientes em que transita. 

Em um apanhado geral, as habilidades funcionais, o caráter terapêutico e o 

desenvolvimento humano foram mencionados durante a pesquisa como os principais 
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benefícios da leitura literária para a leitura acadêmica, tendo nos três aspectos 

subtendida a frequente prática da leitura como fator necessário para sua efetivação. 

É interessante destacar que as falas dos entrevistados estão em concordância com 

um consenso popularmente disseminado quando se fala sobre leitura.  

No que compete aos sujeitos da pesquisa que mencionam as habilidades 

funcionais desenvolvidas com a prática, a Leitora 11 evoca que a “leitura literária dá 

uma bagagem que ajuda a interpretar a leitura acadêmica. Ela tem uma linguagem 

que, de repente, na leitura acadêmica, você precisa para fazer um entendimento, que 

você consegue com a leitura literária”. A Leitora 3 complementa com: “eu acho que se 

eu não [...] gostasse de ler e se eu não tivesse construído essa minha carga de leitura 

ao longo desse período antes de entrar na faculdade, acho que eu não teria me 

adaptado ao volume de leitura”. Em um caráter mais técnico a Leitora 7 defende um 

dos benefícios mais apontados quando se fala sobre o tema:  

 
Muito importante, porque abrange o nosso vocabulário. O vocabulário 
que eu tenho hoje de leitura e de escrita é mais uma consequência, 
principalmente, das leituras que eu tive no ensino médio. Porque como 
eu leio muito, então já está internalizado na minha mente. Então é mais 
fácil de eu entender, de interpretar textos. 

 

 Partindo para a vertente terapêutica, a Leitora 13 atenta para a questão da 

saúde mental na academia. Apesar de não abordarmos os fenômenos emocionais 

diretamente e com a profundidade exigida, a fala a seguir da discente ressoa a 

importância de tais atividades para a manutenção de uma estabilidade essencial para 

o desenvolvimento das atividades científicas: “a leitura literária no momento em que 

você está vivenciando uma pós-graduação é muito importante sim, porque ela pode 

te dar o equilíbrio que você precisa entre as leituras tão técnicas e tão complexas que 

você está fazendo em função da sua pesquisa”.  

A conduta da leitura está disposta, assim, de modo subjetivo, permeando, 

conectando e modificando de forma abstrata o sujeito, mas que também se estabelece 

em produtos concretos. O desempenho da leitura nesse aspecto é evidenciado pela 

Leitora 3, segundo a qual o seu uso particular das leituras literárias está focado no 

terreno do escapismo para as atividades cotidianas exigidas no decorrer do curso: 

 
Eu uso principalmente para desestressar porque querendo ou não a 
leitura acadêmica é uma leitura mais pesada, você tem que ter uma 
concentração maior e a leitura literária, não que muitas vezes ela 
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necessite disso, ela necessita, só que eu leio com mais calma, mais 
relaxada. 

 

O terceiro ponto a ser trabalhado na presente seção está dentro das atribuições 

de cunho social. Como destacado nas contribuições de Petit (2009b), no que compete 

às relações que são estabelecidas a nível social, as práticas leitoras também dispõem 

de grande expressão, pois elas exercitam as subjetividades que estão presentes 

cotidianamente e, com isso, as humanizam. Essa questão pode estar relacionada 

diretamente com a natureza dialética daquilo que estamos estudando, mais 

especificamente as mudanças suscitadas pelo seu constante movimento, bem como 

o desencadeamento dos processos através da ação recíproca entre os fatores que 

estão envolvidos no meio. Segundo a leitora 4, essa diferença é inteligível dentro das 

motivações pelas quais a leitura é exercida:  

 
A leitura acadêmica é importante, claro, mas acho que a literária ela é 
uma leitura mais íntima, então abre mais os seus olhos para outros 
contextos, outras situações. Você se conhece mais e conhece mais o 
lugar do outro. Assim, acho que até no sentido de empatia também, 
de conhecer uma história diferente. 

 

 Isso posto, notamos as diferentes formas a partir das quais a leitura afeta o 

exercício das atividades acadêmicas. Para além do que é comumente exposto, as 

práticas de leitura atuam em diferentes frentes, e por conta disso, é observável a sua 

influência indiretamente e a longo prazo a partir da perspectiva disposta pelos 

discentes, afinal de contas, é um processo que envolve “inferência, julgamento, 

memória, reconhecimento, conhecimento, experiência e prática” (MANGUEL, p. 49). 

O fato de possuírem antecedentemente o ato de ler como uma atividade frequente, 

confere ao aluno a consciência de que as habilidades desenvolvidas ao longo do 

tempo foram importantes para a composição e assimilação das competências exigidas 

na pós-graduação. 

 

6.5 A atuação da pós-graduação na promoção da leitura literária  

 

“Você percebe/identifica algum incentivo ou ação mediacional da leitura nas 

disciplinas cursadas no mestrado? ” 

 

Dentre as cinco perguntas elaboradas, com certeza, estamos diante daquela 

que causou mais dificuldade em se obter respostas precisas. Diferente da prontidão 
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de opiniões expostas anteriormente, nos foram apresentados resultados que se 

encontram na fronteira de um perceptível desconforto por parte dos sujeitos da 

pesquisa, talvez, desencadeado pela natureza insólita do que se estava falando. Na 

realidade, a maior questão não foi o partidarismo de respostas que versem entre sim 

ou não, o que existe é uma visão que nega tais ações de mediação, mas percebe 

alguns traços que podem ser considerados tipificações vistas como incentivos, mesmo 

que praticados de modo velado. 

Portanto, as respostas dos sujeitos transitam entre a total negação de tais 

ações, em que o ambiente em pauta não é concebido como fértil para certos tipos de 

leituras, e a negação com vestígios de incerteza, na qual se pode notar o esforço por 

parte do sujeito em reconhecer no seu cotidiano acadêmico ações que possam ser 

consideradas pertinentes ao campo do incentivo. No decorrer das dezoito entrevistas 

efetivadas, ocorreu um determinado balanceamento das respostas e, portanto, 

nenhuma que compreendesse a afirmação integralmente. 

Os sujeitos que correspondem ao primeiro posicionamento reconhecem a 

existência de um incentivo seletivo, fundamentado tão somente àquelas leituras de 

cunho científico. A Leitora 12, defende que “[há o estímulo] somente para as 

disciplinas em si, para os conteúdos das disciplinas. Agora, de entretenimento não”. 

Acompanhada de tal premissa, a Leitora 14 também reafirma “a gente é mais 

incentivado a ler as leituras do mestrado, da pós-graduação. A leitura literária já fica 

mais de lado”. Da mesma forma, a Leitora 8 assevera “Olha, não. Infelizmente, não. 

No mestrado a gente é mesmo, basicamente científico, muito científico mesmo”. 

Contudo, nas entrelinhas de algumas réplicas, é possível constatar certa 

hesitação. Por exemplo, em harmonia com o que se apresentou, a Leitora 9 admite 

“Não, embora eu tenha professores que gostam de ler e às vezes comentem ‘Ah, li tal 

livro, é importante’, mas não é uma coisa que é trabalhada em paralelo”. A 

argumentação do Leitor 2, reproduzida abaixo integralmente, retrata em primeiro 

momento a hesitação e em seguida aposta em reconhecimento implícito do que pode 

ser aceito como uma ação de cunho mediacional: 

 
Olha, eu não tenho certeza se elas... se há o incentivo à leitura literária, 
mas há o incentivo à leitura sim. Algumas disciplinas como a de 
Fundamentos26, apesar de ter muitas leituras, elas não cobrem tudo o 

                                                             
26 O aluno se refere à disciplina de Fundamentos Teóricos e Epistemológicos da Ciência da Informação, 
ministrada no 1º semestre do mestrado acadêmico m Ciência da Informação da Universidade Federal 
do Ceará. 



85 
 

que um aluno de pós-graduação, eu acho, precisa. Por exemplo, a 
nossa área, por ser uma área social, eu acho que exige que a gente 
estude autores clássicos da sociologia, que não são passados na 
sociologia, mas são incentivados pelos professores. Então eu acho 
que o incentivo parte daí: da gente buscar outras coisas para além do 
que a gente estuda aqui. Até para ampliar o nosso olhar sobre nossa 
área, sobre o nosso objeto de estudo que geralmente puxa para outras 
áreas também. Então, eu acho que existe sim, não é um incentivo 
direto, mas são sugestões, perspectivas de mais leituras que a gente 
recebe. 
 

De acordo com a Leitora 3, é possível notar alguns atributos que assinalam 

episódios isolados sobre o teor da pergunta. Entretanto, sendo sempre reiterado no 

curso da conversa que não são ações mediacionais fundamentadas culturalmente na 

instituição, mas recortes que mais aparentam exceções do que atos regulares. Como 

bem salienta: 

 
Para a literária [incentivo], algumas coisas bem pontuais, mas não 
necessariamente que indique algum tipo de leitor. Porque o professor 
cita que já leu alguma coisa aí você, porque tem a ver com o texto, 
acaba indo atrás. Mas eu não consigo identificar isso, pelo menos não 
tanto na disciplina do mestrado.  

 

Para além do que se estabeleceu inicialmente sobre as opiniões que versam 

entre a total negação e a negação com indícios de incentivo, outro fator tornou-se 

interessante no desenrolar da questão: a forma como os próprios alunos concebem o 

papel da universidade na fomentação desse tipo de leitura, não sendo atribuídas, 

muitas vezes, como domínio diretamente acadêmico, mas podendo estar relacionada 

à atuação de outros campos e equipamentos da universidade. Isso pode ser 

justificado pela inexistência de uma relação expressa entre a apreensão do 

conhecimento/desenvolvimento crítico-social com as práticas literárias, motivado pelo 

fato da literatura inspirar-se no real, mas não se envolver diretamente com ele 

(BARBOSA, 2009), diferente do que se espera de um conhecimento cientifico. A fala 

da Leitora 6, apesar de não ser unanimidade entre os estudantes, evidencia essa 

percepção quando afirma: “não acho que seja o papel acadêmico fazer isso pelo aluno 

[...], mas seria bom para critério de desopilar mesmo, desestressar, fazer alguma coisa 

por você que você gosta, que não seja só a pesquisa”.  

Em suma, é possível reconhecer a presença da leitura no cotidiano acadêmico. 

Contudo, contraditoriamente, não se trata de uma cultura arraigada ao contexto 

acadêmico. Isso pode ser inclusive percebido nas falas que reforçam a abstenção da 

Universidade na construção e manutenção dessas práticas. De modo amplo, a 
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universidade está localizada em um espaço de leitura, que, apesar de se utilizar dela 

para garantir a produção do conhecimento, restringe sua atuação àquelas 

demandadas pelo currículo. 

As perguntas formuladas tiveram como função estabelecer maior 

conhecimento acerca dos fenômenos tratados na pesquisa em questão, não apenas 

como uma maneira de obter dados diretos sobre o assunto, mas propondo uma 

apreensão voltada para o universo que conglomera o sujeito leitor em suas 

significações, preferências, frequências, etc. Ou seja, reúne aos motores simbólicos 

(sociais e individuais) as vivências que estão, em algum nível, ligadas ao que se 

experimenta enquanto leitor, promovendo, destarte, o diálogo entre os conceitos 

apresentados e a prática na vida real, visto que “a leitura é fonte de trocas, é ela a 

própria troca quando se integra ao modo de vida” (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 

2010, p. 99).  

Ainda nessa perspectiva, podemos legitimar tal raciocínio quando nos 

apoiamos nessa visão dialógica defendida por Cavalcante, Bortolin e Belluzzo (2013, 

p. 70) e reiterada diversas vezes no decurso da pesquisa, a qual trata a leitura como 

“uma prática que se constrói a partir do exercício interpretativo de sujeitos históricos 

que se localizam em um determinado contexto social e espaço-temporal” e por esse 

motivo, exige em sua investigação a confluência com aparatos de diversas ordens 

existentes. 

Desde o início percebemos que, apesar das várias possibilidades de 

interpretação sobre os temas que cingem a leitura, como apontado no primeiro 

capítulo teórico, o cunho literário é contundente nas falas dos sujeitos entrevistados, 

mesmo nos casos em que a prática não é frequente. Esse fato pode ser associado à 

ampla atuação histórica estabelecida entre leitura e sociedade, o que a torna influente 

mesmo em espaços onde não é desempenhada com tanta frequência.  

No que tange ao seu papel na universidade, a atuação da leitura literária passa 

por alguns percalços. Como apontado a priori, a inclinação em se afastar das obras 

literárias na graduação ganha força quando se tem o cerne na pós-graduação. As 

motivações podem ser consideradas similares, mas, obviamente em maior 

intensidade, justificado, sobretudo, pelas altas demandas exigidas pelos programas 

de pós-graduação estudados. 

O trajeto delineado desde o início da pesquisa de campo tem como roteiro as 

percepções iniciais sobre conceituações de leitura, mas também seu papel no ensino 



87 
 

superior, aferindo assim a atuação em ambientes outrora não mencionados, como a 

pós-graduação e os meios pelos quais os fenômenos são desencadeados de acordo 

com as mudanças de ordem externa e interna. Esse paralelo só é possível a partir de 

um conhecimento apurado sobre as práticas leitoras, percebendo que não é 

interessante, para os fins estabelecidos em nossa pesquisa, tratá-la somente de modo 

pragmático, mas também, em sua subjetividade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões desenvolvidas nesta pesquisa tiveram como finalidade a maior 

compreensão acerca das relações existentes entre leitura literária e o discente de pós-

graduação em Ciência da Informação. Evidentemente, aqui apresentamos os 

resultados tendo em conta que não fazem parte de uma conclusão sobre o tema, 

afinal, desde o início reiteramos a condição fluida dos conteúdos colocados em pauta 

e, consequentemente, de seus futuros trajetos.  

O recorte mais especializado do público acadêmico demonstrado na figura dos 

alunos de pós-graduação favorece o olhar diferenciado sobre o tema estudado, visto 

que não se trata de um público “carente” no que compete ao acesso informacional ou 

aos suportes necessários para empreender uma leitura, pelo contrário, o acesso aos 

mais diversos suportes está disponível no cotidiano acadêmico através da atuação 

das unidades informacionais institucionais e também da disposição de acesso às 

mídias. Logo, variantes de distintas naturezas, mas de equivalente ímpeto, tomam 

lugar nas decisões sobre ler ou não ler.  

O ponto de partida para a pesquisa estava na ciência de que, ao mesmo tempo 

em que o distanciamento entre o estudante universitário, à nível de graduação, e a 

leitura como atividade de entretenimento parecesse comum às práxis acadêmicas, 

pouco se falava em pesquisas ou ações que se ocupassem em reaproximá-lo, ou 

mesmo aproximá-lo, caso não a tivesse como atividade constante. Por esse motivo, 

no decorrer da concepção do trabalho, propomos colocar em evidência o indivíduo 

que faz parte do ensino superior, agora na posição do estudante pós-graduando, 

justamente por se tratar de um sujeito que está em constante contato com a leitura, 

consumindo e também produzindo conhecimento, contudo, com relações 

estabelecidas majoritariamente na leitura exigida pelas instituições. 

Inicialmente, apresentamos em nosso percurso de investigação alguns 

conceitos e aparatos teóricos/históricos que se mostraram importantes para o tema, 

pautados na compreensão sobre a natureza da leitura, da mediação em suas diversas 

possibilidades e a leitura literária em concordâncias com os preceitos do 

conhecimento e da atuação na universidade. Os assuntos foram explorados em 

termos gerais, mas também dentro da ótica do incentivo à leitura, mais precisamente, 

aquela realizada a partir de textos literários e das proposições estabelecidas sob a 

tutela da Ciência da Informação, tendo como meta atender o que se estabeleceu no 
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primeiro objetivo específico, o qual se dispôs a analisar conceitualmente as 

percepções epistemológicas sobre leitura, mediação, informação e conhecimento no 

âmbito da Ciência da Informação e Biblioteconomia. Assim, cabe afirmar que a 

investigação teórica antevê a essência extensiva dos tópicos levantados e as 

potencialidades simbólicas que podem ser apoiadas ao exercício das atividades 

acadêmicas. 

Na perspectiva do segundo objetivo específico, que se ocupa em averiguar a 

percepção dos discentes dos dois programas de pós-graduação em Ciência da 

Informação do Ceará sobre a leitura literária, a pesquisa expõe a positiva percepção 

sobre a leitura literária dominada pelos discentes, principalmente por se tratar de uma 

atividade anteriormente firmada no cotidiano dos sujeitos pesquisados. Isso significa 

que relevante parcela dos alunos já considerava a leitura de obras literárias uma 

importante atividade, não apenas de modo pragmático, ou seja, seus benefícios 

objetivos, mas o caráter subjetivo/hedônico, quando realizada como atividade 

recreativa. Esse fato pode ser justificado pela influência presente e incentivada 

anteriormente no seio familiar e nas instituições de ensino básico, nem sempre 

realidade da população brasileira como um todo, mas observável a partir do recorte 

estabelecido.  

É interessante mencionar que a leitura enquanto atividade recreativa, apesar 

de não estar em evidência no transcorrer das atividades acadêmicas, como falaremos 

adiante, possui categórica força ajuizada pelos discentes. Afinal, o entendimento 

sobre a leitura, e, por conseguinte, sobre o que é ser leitor, está inexoravelmente 

ligado à prática da leitura literária, mesmo quando os indivíduos em questão 

encontram-se imersos em uma cultura de leitura científica. 

No que compete, portanto, ao discernimento feito por parte dos discentes 

entrevistados sobre as possíveis mudanças ocorridas com o ingresso no ensino 

superior, conforme requisitado no terceiro objetivo específico, é evidente que as 

respostas indicam algumas alterações, sobretudo, aplicadas à frequência de leitura e 

ao gênero. Evidentemente, há uma tendência explícita em se afastar da leitura literária 

a datar do ingresso no ensino superior, todavia, essa inclinação é acentuada no 

decorrer da pós-graduação, existindo, inclusive, períodos onde o discente não 

consegue conciliar as leituras exigidas no mestrado com aquelas realizadas como 

atividade de entretenimento. 
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Outro ponto a ser mencionado são as mudanças referentes ao gênero literário. 

Como mencionado durante a metodologia e a análise, a leitura é entendida como um 

fenômeno dialético, por esse motivo, todas as mudanças citadas durante a construção 

do trabalho também estão, em algum nível, vinculadas a esta ordem. Nesse sentido, 

ao falar que houve uma mudança com relação aos gêneros literários, subtende-se que 

as mudanças que aconteceram em nível macro influenciaram, de certo modo, as 

escolhas e preferências dos sujeitos. Isso significa que as mudanças em nível social, 

em conjunto com a vivência universitária, são responsáveis por alterações na figura 

do indivíduo que, consequentemente, afetará as maneiras como se lê, tanto no sentido 

literal da palavra quanto em sua forma figurada. 

Sobre as relações firmadas entre leitura literária e leitura acadêmica, é possível 

perceber duas premissas frequentemente citadas: a leitura atuando na promoção de 

qualidade de vida e a leitura enquanto base para se melhorar as competências 

exigidas na pós-graduação. É interessante salientar que tais princípios encontram-se 

em diferentes focos de atuação. O primeiro compreende o desenvolvimento de um 

caráter relaxante para os alunos, sendo necessário para abstrair as demandas, por 

vezes pesadas, da universidade. Já o segundo está na seara de uma melhor 

utilização/desempenho de características que servirão para o progresso que está 

sendo promovido no ensino superior, mesmo quando realizada aquém das obrigações 

acadêmicas. Assim, percebemos os estreitos elos que justificam o que foi demandado 

no quarto objetivo específico: Identificar as relações existentes entre a leitura literária 

e a leitura acadêmica nos cursos de pós-graduação estudados. 

No que se refere ao último objetivo especifico suscitado, que visa averiguar se 

a prática de leitura literária é, de algum modo, incentivada ou explicitada no decorrer 

do curso na visão dos discentes, percebe-se que os sujeitos compreendem que há o 

incentivo à leitura no ambiente da pós-graduação, entretanto, seu foco está 

direcionado às obras compreendidas na bibliografia científica. De certo modo, esse 

fato é legitimado pelos discentes, tendo em algumas falas esse papel direcionado para 

outros equipamentos da universidade, como a biblioteca. Assim sendo, tendo em vista 

a leitura de obras literárias, o incentivo é concebido de modo indireto e, muitas vezes, 

pautado fora do domínio da sala de aula, sendo favorecido pelas relações pessoais 

estabelecidas entre os sujeitos no decorrer do curso. 

Como já explicitado precedentemente, a pesquisa em questão parte da 

perspectiva da continuidade de um estudo iniciado ainda na graduação, com os alunos 
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do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará. Percebendo a 

importância em se levantar o debate sobre o potencial do incentivo à leitura no ensino 

superior foi que se decidiu por explanar o tema, tomando como foco os alunos pós-

graduandos. As investigações confirmam a tendência já observada na pesquisa inicial, 

alertando para a necessidade de se fortalecer os vínculos literários, que por vezes 

tornam-se frágeis com o advento do ingresso nos programas de pós-graduação 

ilustrados. O estudo, por conseguinte, traça o perfil da leitura nessas ambiências e 

promove a sustentabilidade necessária para se desenvolver adiante medidas que 

incentivem e facilitem a relação leitor-leitura. 
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