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RESUMO 

 

 

Buscou-se indícios das representações sociais da finalidade da Sala de Leitura produzidas por 

professores de Sala de Leitura (PSL) e professores regentes de turma (PRT) que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Tendo como 

referencial teórico metodológico a Teoria das Representações formulada por Serge Moscovici 

em 1961, procurou-se identificar os processos formadores dessa representação, a objetivação 

e a ancoragem. Para isso, esse estudo foi realizado em quatro etapas. Na primeira, foram 

empreendidas leitura e análise documental de legislação pertinente à criação, implantação e 

funcionamento das Salas de Leitura. Na segunda, foram elaborados dois questionários para 

aplicação uma para PRT e outro para PSL. Devidamente avaliados, foi realizado pré-teste 

com um PRT e um PSL com o objetivo de ajustar os instrumentos. Calibrados, foram 

distribuídos 110 questionários em 10 escolas sob a coordenação da 2ª CRE, que engloba todas 

as escolas da Zona Sul e parte da Zona Norte: 100 para PRT e 10 para PSL. Retornaram 

quatro questionários de PSL e 20 de PRT, cujas repostas foram submetidas à análise 

categorial temática dando origem a três categorias: atuação do professor, leitura e promoção 

da leitura. Na terceira etapa foi feita observação de atividades realizadas em Salas de Leitura 

nas duas escolas que deram maior retorno aos instrumentos: Escola A, de horário parcial, e 

Escola B, um CIEP, de horário integral, ambas localizadas no bairro da Lagoa. Essa 

observação foi registrada em diário de campo, de acordo com roteiro estabelecido a partir da 

análise documental empreendida. Na última etapa foram realizadas seis entrevistas 

conversacionais: quatro com PRT e duas com PSL que atuavam nessas escolas. As entrevistas 

gravadas em áudio e transcritas posteriormente, também foram analisadas e categorizadas, 

dando origem a três novas categorias: atuação do PSL, atuação do PRT e finalidade da Sala de 

Leitura. A partir da triangulação dos dados coletados foi possível perceber que a finalidade da 

Sala de Leitura parece ancorar-se no lúdico e nas brincadeiras proporcionadas pelas mídias 

educativas que estão presentes nesse espaço. Como as professoras não têm muita clareza do 

que seria o ato de ler ou formar leitores, distorcem a finalidade da Sala de Leitura, destacando 

apenas o prazer de ler. Parecem superestimar os objetivos de seus próprios planejamentos, que 

não são compartilhados, o que prejudica a utilização desse espaço. Ao desempenhar funções 

que não condizem com suas atribuições, as PSL se vêem como um ―curinga‖, a carta do 

baralho que substitui qualquer outra. É assim também que as PRT vêem suas colegas e elas 

trabalham num espaço que pode ser definido como um ―playground‖, ―um parque de 

diversão‖. É nesse espaço que as PSL desenvolvem práticas com o objetivo de formar 

leitores. 

 

 

Palavras-chave: Representação Social, Sala de Leitura, Professores do Ensino Fundamental.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

We sought evidence of social representations of the purpose of the Reading Room produced 

by Reading Room Teachers (RRT) and Classroom School Teachers (CST) working in the 

early years of the Elementary School in the municipality of Rio de Janeiro. Having as a 

theoretical framework the Representations Theory formulated by Serge Moscovici in 1961, 

we sought to identify the forming processes of this representation, the objectivation and 

anchoring. Therefore, this study has been conducted in four stages. In the first, reading and 

documentary analysis of the legislation pertinent to the creation, implementation and 

operation of the Reading Rooms have been carried out. In the second stage, two 

questionnaires have been elaborated to be applied: one for the RRT and the other for the CST. 

Properly evaluated, a pre-test has been carried out with an RRT and a CST with the objective 

of adjusting these tools. Being calibrated, 110 questionnaires have been distributed in 10 

schools under the coordination of the 2ª CRE, which encompasses all the schools of the South 

Zone and part of the North Zone: 100 CST and 10 for RRT. Four questionnaires from RRT 

and 20 from CST have been returned, whose answers have been submitted to thematic 

analysis of contents giving rise to three categories: teacher performance, reading and reading 

promotion. In the third stage, an observation of the activities carried out in Reading Rooms 

has been performed in the two schools which provided a higher return to the tools: School A, 

a part time school, and School B, a CIEP, a full time school, both located in the neighborhood 

of Lagoa. This observation has been registered in a field diary, in accordance with the 

established guideline based on the documentary analysis undertaken. In the last stage, six 

conversational interviews have been carried out: four with CSTs and two with RRTs who 

worked in those schools. The interviews recorded in audio and later transcribed, have also 

been analyzed and categorized, giving rise to three new categories: performance of the RRTs 

and purpose of the Reading Room. From the triangulation of the collected data it has been 

possible to realize that the purpose of the Reading Room seems to be anchored in the ludic 

and in the games provided by the educational media which are present in this space. As the 

teachers are not totally aware of what the reading act or forming readers is, they distort the 

purpose of the Reading Room, emphasizing only the pleasure of reading.  They seem to 

overestimate the objectives of their own planning, which are not shared, and which 

jeopardizes the use of this space. When they carry out functions which are not expected for 

their assignments, the RRTs see themselves as a ―joker‖, the playing card which substitutes 

any other. This is also how the CSTs see their colleagues and they work in a space which can 

be defined as a ―playground‖, ―an amusement park‖. It is in this space that the RRT develop 

practices in order to encourage readers. 

 

 

Key-words: Social Representation, Reading Room, Elementary School Teachers 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As Salas de Leitura foram criadas em 1984 para as escolas da Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro como uma alternativa aos espaços Salas de Multimeios
1
 e 

Bibliotecas Escolares. Buscava-se ressignificar e redimensionar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas naqueles locais ao se propor uma nova dimensão para o trabalho ali realizado. 

Tal propósito refletia a necessidade de democratizar o acesso aos diversos meios de 

informação e comunicação e de privilegiar a leitura crítica para toda a comunidade escolar, 

sendo estes os eixos principais desse trabalho, juntamente com a constituição de 

conhecimentos, valores e atitudes. O fio condutor das atividades desenvolvidas nas Salas de 

Leitura é o prazer de ler (MULTIEDUCAÇÃO, 2007). 

Novos contornos foram definidos para as Salas de Leitura, priorizando a capacidade 

de ler e escrever o mundo na perspectiva de articular o livro, ainda entendido como principal 

suporte educativo aos demais portadores de textos, tais como televisão, rádio, jornal, internet 

e outros. Tomou-se como premissa que a leitura é uma atividade humana dinâmica e tem uma 

história que se constitui a partir de circunstâncias sociais. Assim sendo, esses espaços foram 

entendidos como espaços escolares essenciais para o exercício de práticas leitoras, de modo 

que a leitura e, em especial a literatura pudesse ser vivida de diversas formas. 

O trabalho nas Salas de Leitura aponta para a formação de leitores capazes de dialogar 

com diferentes textos. Propõe-se a convergência daqueles encontrados nos livros com os que 

circulam nos jornais, na televisão, no rádio, na internet. Pode-se dizer, portanto, que: 

 

Estamos diante de uma mudança nos protocolos de leitura, que não significa, 

nem pode significar a simples substituição de um modo de ler por outro, 
senão a articulação complexa de um e outro, da leitura de textos e da de 

hipertextos, da dupla inserção de uns em outros, com tudo o que isso implica 

de continuidade e rupturas, de reconfiguração da leitura como conjunto de 

modos muito diversos de navegar pelos textos. Pois é por essa pluralidade de 
escritas que passa, hoje, a construção de cidadãos, que saibam ler tanto 

jornais como notícias de televisão, videogames, video-clips e hipertextos. 

(MARTIN- BARBERO; REY, 2001, p. 62). 

 

As primeiras Salas de Leitura no Município do Rio de Janeiro foram implantadas pelo 

Programa Especial de Educação nos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), em 

                                                
1 ―Espaço criado nos anos 70,quando o uso da tecnologia tinha como referencial o tecnicismo, importado dos 

Estados Unidos, onde o principal enfoque era o da organização racional dos meios‖ (FONSECA, 2004, p. 43). 
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1984. Nos primeiros documentos do Programa Especial de Educação, a nomenclatura 

utilizada era Biblioteca Escolar, mas no ano seguinte, no livro ―As Falas o Professor‖ deste 

mesmo Programa, já surge a designação Sala de Leitura, como pode ser visto no seguinte 

trecho: 

 

As Salas de Leitura dos CIEP, na concepção que orienta, pretendem estar 
distantes tanto do que vem sendo, tradicionalmente, as bibliotecas escolares - 

depósito de livros - como das Salas de Leitura existentes, a maioria delas 

locais procurados apenas por uns poucos que já descobriram a importância 
ou o prazer de ler (RIO DE JANEIRO, 1985, p. 31). 

 

Nesta época, as escolas regulares da Rede Municipal possuíam Salas de Multimeios, 

espaços onde havia poucos livros e algum material audiovisual. No entanto, essas salas não 

existiam em todas as escolas e o trabalho não contava com orientação única da Secretaria 

Municipal de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SME/RJ). 

O professor que cuidava desse espaço era designado Encarregado de Multimeios e sua 

tarefa era contar histórias para as crianças e preparar o material
2
 enviado pela SME/RJ. A 

maior parte dos professores que exercia essa função estava em final de carreira ou sem 

condições de estar em sala de aula por problemas de saúde, principalmente devido às 

disfonias
3
. Também ocupavam a função diretores e diretores adjuntos que possuíam uma 

segunda matrícula e que queriam acumulá-las na mesma escola. 

Em 1992, as Salas de Leitura passaram a se organizar em pólo e satélites
4
, sendo as 

primeiras responsáveis pela multiplicação de metodologias específicas e pelo 

acompanhamento do trabalho das demais. As Salas de Leitura Satélites estão localizadas em 

cada escola municipal
 
e contam, atualmente, com um professor para dinamizar as atividades 

que ali serão desenvolvidas e articular o trabalho de leitura em toda a escola. Estas salas serão 

foco deste estudo e doravante serão denominadas Salas de Leitura. 

Com a publicação da Resolução nº 590/96 (RIO DE JANEIRO, 1996), que dispõe 

sobre o funcionamento das Salas de Leitura nas unidades escolares da Rede Municipal de 

                                                
2 Folhas mimeografadas com texto e ilustrações para serem coloridas, coladas em cartolina e que se 
transformavam em histórias. 
3 Disfonia são problemas relacionados às características da voz como rouquidão, fadiga vocal, sensação de bolo 

na garganta, aperto, dor, ardor, estes são sintomas de determinadas patologias que acometem as pregas vocais, 

sendo as principais os nódulos, pólipos, edema de Reinke, cistos e sulco vocal. 
4 De acordo com o primeiro Censo das Salas de Leitura, realizado pela Divisão de Mídia em 2003/2004, conta-se 

com 30 Salas de Leitura Pólo e 1004 Salas deLeitura Satélites, o que representa mais de 90% da Rede Municipal 

de Ensino. Apenas as escolas que não possuem espaço físico disponível ou algumas de atendimento à Educação 

Infantil isoladas não desenvolvem esse trabalho (Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/portal/. Acesso 

em: 16/05/09). 

http://www.multirio.rj.gov.br/portal/
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ensino, foram definidas não só as atribuições do professor de Sala de Leitura como também as 

diretrizes para a organização de seu trabalho. Consolidou-se, a partir daí, a concepção de Sala 

de Leitura como estrutura integrada às práticas desenvolvidas nas salas de aula no contexto do 

Projeto Político Pedagógico de cada escola, sendo definidas como: 

 

Espaços privilegiados de desenvolvimento de práticas voltadas para a 
promoção da leitura e formação do leitor na perspectiva da leitura de mundo 

e para a instalação de estruturas, tecnologias e metodologias mídia - 

educativas. A Sala de Leitura é um convite à leitura do Rádio, do Jornal, da 
TV, do Computador, entendendo o exercício da leitura e da produção textual 

como práticas que se dão dentro e fora da escola (Disponível em: 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php. Acesso em: 15/05/09). 

 

No ano de 2002, os professores de Sala de Leitura, reunidos em grupo de trabalho 

destacaram o principal aspecto que sintetiza seu trabalho: a Sala de Leitura deve coordenar 

ações de promoção da leitura e de formação de leitores na escola, contribuindo para a 

construção de atitudes e referenciais que orientem alunos e professores a buscarem, por 

iniciativa própria, ―o espaço das bibliotecas como exercício da ‗cidadania leitora‘, traduzida 

no direito ao acesso a informações e bens culturais socialmente produzidos e sistematizados‖ 

(MULTIEDUCAÇÃO, 2007, p. 23). 

Neste sentido, as Salas de Leitura são espaços específicos voltados para a promoção da 

leitura e para a formação de leitores na escola. São caracterizadas pelos acervos de livros, 

vídeos, jornais, revistas, CD, entre outros materiais, disponibilizados para toda a comunidade 

escolar para a realização de diversas atividades e projetos de trabalho. Além das 

características do trabalho proposto, a própria organização dos espaços dessas salas determina 

sua diferenciação das salas de aula. 

Conforme expresso no Núcleo Curricular Básico (MULTIEDUCAÇÃO, 2007), a 

articulação de ações entre os professores regentes de turma e os professores das Salas de 

Leitura é um dos pressupostos do trabalho e deve ocorrer por meio de um planejamento 

integrado de ações, no qual são estabelecidas coletivamente as prioridades e as características 

do trabalho a ser desenvolvido, além das possibilidades de desdobramento na sala de aula. 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), tem contribuído com 

os programas de incentivo à leitura
5
, sobretudo no Ensino Fundamental. As primeiras ações 

voltadas para a Biblioteca Escolar e para o incentivo à leitura e à formação de leitores, como o 

                                                
5
 O investimento financeiro no ano de 2008 foi de R$ 17.336.024,72, atingindo 127.661 escolas e 16.430.000 

alunos. Foram distribuídos 3.216.600, livros e criados 160.830 acervos (Disponível em: www.mec.gov.br. 

Acesso em: 30/05/09). 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php.%20Acesso%20em:%2015/05/09
http://www.mec.gov.br/
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Programa Salas de Leitura, tiveram início no final dos anos oitenta. Somente em 1997 é que 

foi instituído o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), por meio do qual vêm sendo 

distribuídos, em formatos variados, acervos às bibliotecas e aos alunos e professores das 

escolas públicas de no Ensino Fundamental. 

A SME/RJ também equipa as salas de leitura disponibilizando verba a cada Bienal do 

Livro e Salão do Livro para Crianças e Jovens
6 

para que o próprio professor de Sala de 

Leitura faça a aquisição de livros. Além disso, também envia diversos equipamentos de mídia 

─ como aparelhos de CD e DVD, televisor, vídeo e computadores ─ periódicos, livros para 

crianças e professores escolhidos pelo Departamento Geral de Educação (DGED). Os livros 

comprados pela SME/RJ são livros avaliados e indicados pela Fundação Nacional do Livro 

Infantil e Juvenil (FNLIJ), instituição de referência no Brasil na promoção da leitura e 

divulgação do livro de qualidade para crianças e jovens. 

Todo este investimento deve ser entendido como uma ação política para a formação de 

leitores e está estruturado em dois eixos principais: qualificação dos recursos humanos e 

ampliação do acesso a materiais de leitura diversificados (Disponível em: www.mec.gov.br. 

Acesso em: 17/05/09). No entanto, cabe ressaltar que o modelo de intervenção em vigência 

privilegia um único aspecto de uma política de formação de leitores: a compra e a distribuição 

de livros às escolas, aos alunos e aos professores (Disponível em: http://www.fnde.gov.br. 

Acesso em: 05/06/2009). 

A compra e distribuição de livros, no entanto, parece não contribuir para melhorar os 

resultados apresentados por alunos de escolas públicas de ensino fundamental em avaliações 

como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 
7
, que consiste num 

programa internacional de avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir 

indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos 

na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória 

na maioria dos países e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que fornece 

dados sobre o desempenho em leitura de crianças ao final dos primeiros e dos últimos anos do 

Ensino Fundamental em todo o Brasil (Disponível em: http://www.inep.gov.br/ básica. 

Acesso em: 04/06/2009). Não basta só investir em recursos materiais e tecnológicos; o 

aprimoramento e a permanência de um professor neste espaço é que merece um olhar 

especial. 

Não se pode negar que nos últimos anos tem havido um grande investimento na 

                                                
6 Evento organizado anualmente pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 
7 PISA- Programme for International Student Assessment. 

http://www.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
http://www.inep.gov.br/%20básica
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compra de livros e equipamentos de mídia, mas a falta de especificidade do trabalho pode ser 

uma das causas das dificuldades encontradas pelos professores que atuam nas Salas de Leitura 

e pelos professores regentes de turma. Além disso, os alunos não sabem o que dele esperar e 

os professores responsáveis pela Sala de Leitura se desdobram para atender às demandas dos 

alunos, dos professores regentes de turma e da escola como um todo, pois como não tem uma 

turma fixa, na maioria das vezes, acaba sendo desviado de sua função e assumindo outras, tais 

como substituir professores licenciados, participar de reuniões fora da escola não específicas 

de Sala de Leitura, acompanhar os alunos em aulas passeio, o que prejudica o desempenho de 

suas funções. 

Destaca-se que o professor responsável pela Sala de Leitura é um professor oriundo de 

sala de aula, com experiência pedagógica para articular todo trabalho de promoção da leitura 

na escola de acordo com seu Projeto Político Pedagógico e com as demandas da sala de aula 

(MULTIEDUCAÇÃO, 2007). Ele tem suas atribuições definidas pela SME/RJ, que o 

considera responsável pela orientação ao professor regente de turma em atividades que visam 

à formação do aluno-leitor, dentre outras atribuições como organização do acervo, 

dinamização de projetos e outras. 

No entanto, muitos desses profissionais parecem não compreender nem seu papel de 

promotor de leitura como descrito nos documentos oficiais, nem como sua prática influencia 

no desempenho dos alunos. O resultado da última avaliação diagnóstica realizada no 

Município do Rio de Janeiro, em 2009, com o objetivo de identificar quais alunos precisavam 

de ajuda para melhorar seu desempenho escolar, pode constituir um possível exemplo da 

importância da atuação desse professor, pois ―28.879 alunos, correspondente a 14% dos 

alunos matriculados no 4º, 5º e 6º anos da rede municipal, não entendiam o que liam e apenas 

sabiam desenhar as letras, sem conseguir dar sentido lógico ao que escreviam‖ (Disponível 

em: http://www.rio.rj.gov.br/sme/artigos. Acesso em: 07/05/09). Estes alunos são 

considerados analfabetos funcionais, isto é, conseguem decifrar os sinais lingüísticos, mas não 

conseguem aplicar essa habilidade, isto é, interpretar diversos tipos de texto e, 

consequentemente, usar a leitura e a escrita para atuar socialmente. 

Vale aqui registrar que o termo analfabetismo funcional tem sido utilizado para 

designar a incapacidade de pessoas utilizarem a leitura e a escrita e realizarem cálculos 

básicos em atividades da vida diária que requerem tais habilidades. Mais recentemente se tem 

preferido trabalhar com o conceito de alfabetismo, tomando-o como fenômeno complexo, que 

comporta diversos graus e dimensões. O termo alfabetismo é utilizado com o mesmo sentido 

do termo em inglês literacy, designando a condição de pessoas ou grupos que não apenas 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/
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sabem ler e escrever, mas também, como propõe Soares (1998), utilizam a leitura e a escrita, 

incorporando-as em seu viver, transformando por isso sua condição. 

Em minha experiência de 18 anos atuando como professora de Sala de Leitura na Rede 

Municipal do Rio de Janeiro e realizando um trabalho voltado para o prazer de ler, foi 

possível acompanhar as transformações pelas quais este espaço foi passando ao longo de sua 

existência. Considerando-se as contínuas mudanças nas propostas oficiais que norteiam o 

trabalho das Salas de Leitura, sua finalidade ainda não parece ser compreendida nem pelos 

professores de Sala de Leitura, nem pelos professores regentes de turma, o que despertou meu 

interesse e se tornou foco deste estudo. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é buscar indícios de representações sociais de 

professores de Sala de Leitura e de professores regentes que atuam no Ensino Fundamental do 

Município do Rio de Janeiro sobre a finalidade das Salas de Leitura, pois poderá contribuir 

para a construção de novos conhecimentos acerca dessa finalidade e das práticas adotadas 

pelos professores, o que, por sua vez poderá incentivar a formulação de políticas específicas 

para a consolidação deste espaço como formador de leitores críticos. Para tanto foram 

formuladas as seguintes questões de estudo: 

- Que informações esses professores tem sobre a finalidade da Sala de Leitura? 

- Que valores, modelos e crenças têm esses professores sobre a finalidade da Sala de 

Leitura? 

- Como esses professores objetivam e onde ancoram os sentidos da finalidade da Sala 

de Leitura? 

Para responder a essas questões foram desenvolvidos três capítulos. O primeiro, 

intitulado Teoria das Representações Sociais, apresenta o referencial teórico desenvolvido 

por Serge Moscovici (1961), que considera que é por meio das representações sociais que os 

sujeitos são orientados e se organizam intervindo no comportamento coletivo e individual, nas 

transformações sociais e na constituição das identidades pessoal e social. O estudo das 

Representações Sociais fornece uma excelente ferramenta para a compreensão de condutas e 

práticas sociais, uma vez que os sujeitos de um grupo social criam seus objetos dando-lhes 

significado e realidade, elaborando e compartilhando regras, justificativas e razões para seu 

comportamento nas práticas cotidianas. 

O segundo capítulo, As Salas de Leitura, traz uma análise deste espaço a partir do 

material elaborado pelo Multieducação: Sala de Leitura, Série: Temas em Debate (2007) e 

Multieducação: Leitura e Escrita, Série: Na Sala de Aula (2007), uma vez que estes textos são 

referência para o trabalho docente nesse espaço. Aqui, discute-se, ainda, que a leitura não é 
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apenas a decodificação do material escrito; é pré-requisito para a etapa posterior do processo, 

a compreensão do texto, que ―não é apenas cognitivo com seus processos múltiplos, mas 

também um ato social entre leitor-autor que interagem entre si‖ (KLEIMAN, 2002, p. 10). 

Entende-se a leitura como condição para viabilizar o acesso à informação e à participação 

efetiva do indivíduo na sociedade, sendo por isso necessário despertar no aluno o interesse 

pela leitura e o prazer em ler. 

O terceiro capítulo, Representação Social de Sala de Leitura, mostra, por meio de 

onze seções: (1) metodologia da pesquisa; (2) questionários; (3) a aplicação do instrumento; 

(4) os sujeitos; (5) análise dos questionários; (6) observação; (7) a escola A; (8) a escola B; 

(9) entrevistas conversacionais; (10) as professoras de Sala de Leitura; e (11) as professoras 

regentes de turma, a pesquisa qualitativa que foi realizada em duas escolas pertencentes à 2ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 
8
 e que atendem a somente alunos do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental (antiga 1ª a 4ª série), cujos professores tivessem pelo 

menos cinco anos de atuação em Salas de Leitura ou em regência, no caso dos professores de 

turma. 

Para finalizar, a Conclusão apresenta considerações feitas sobre a pesquisa conduzida. 

Percebeu-se que a finalidade da Sala de Leitura parece ancorar-se no lúdico e nas brincadeiras 

proporcionadas pelas mídias educativas que estão presentes nesse espaço. Como as 

professoras não têm muita clareza do que seria o ato de ler ou formar leitores, distorcem a 

finalidade da Sala de Leitura, destacando apenas o prazer de ler. Parece superestimar os 

objetivos de seus próprios planejamentos, que não são compartilhados, o que prejudica a 

utilização desse espaço. Ao desempenhar funções que não condizem com suas atribuições, as 

PSL se vêem como um ―curinga‖, a carta do baralho que substitui qualquer outra. É assim 

também que as PRT vêem suas colegas e elas trabalham num espaço que pode ser definido 

como um ―playground‖, ―um parque de diversão‖. É nesse espaço que as PSL desempenham 

suas funções. 

                                                
8 A 2ª CRE engloba todas as escolas da Zona Sul, parte da Zona Norte, especificamente os bairros da Tijuca, 

Grajaú, Vila Isabel e Maracanã. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A linguagem é o que nos diferencia dos outros animais e é através dela, sob diferentes 

formas, verbais ou escritas, que o homem se constitui como sujeito histórico e social. É nesse 

processo de ouvir, ler e interpretar que o homem se estabelece e se estabelece em redes 

sociais. 

É no contato com as histórias ouvidas e vividas que o homem, em seu contexto social, 

elabora representações para compreender o mundo e nele se conduzir. No decorrer de sua 

vida, o homem acumula uma gama de informações e a cada nova informação aproxima-a 

daquela já existente em seu universo, numa tentativa de reconstruí-la e naturalizá-la. 

Conforme explica Moscovici (2003, p. 54) o homem utiliza seus próprios valores e acaba por 

―tornar familiar algo não familiar‖. 

A Teoria das Representações Sociais foi introduzida na França em 1961, por meio da 

pesquisa La psicanalyse: son image et son public desenvolvida pelo psicólogo Serge 

Moscovici e foi publicada no Brasil em 1978 com o título ―A representação social da 

psicanálise‖. Esta obra aborda a forma como a psicanálise é apropriada e ressignificada por 

diferentes setores da população francesa. O objetivo do autor era entender o que acontece 

quando o saber científico rompe seus limites e penetra em outros contextos (JODELET, 2001; 

JOVCHELOVITCH, 2008; MOSCOVICI, 2001). 

Em seu estudo sobre a representação social da Psicanálise, Moscovici (1978) explica 

que as representações são geradas no social e reelaboradas pelo indivíduo, e o que interessa 

são as interações entre o individual e o social. Este é o avanço que seu estudo faz em relação 

às abordagens da Psicologia e da Sociologia (COSTA; ALMEIDA, 1999). Sá (1998, p. 24) 

lembra ―que a proposição teórica de uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) 

e de alguma coisa (o objeto)‖. 

Jodelet (2001, p. 22), uma das principais colaboradoras de Moscovici, define 

representações sociais como: 
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Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social [...]. Igualmente designada como saber de senso 
comum [...] esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do 

conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão 

legítimo quanto este devido à sua importância na vida social e à elucidação 

possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais. 
 

 

Para ela, a representação social se refere a como os sujeitos apreendem os 

acontecimentos da vida cotidiana. Ou seja, ―sempre há necessidade de estarmos informados 

sobre o mundo a nossa volta. Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos 

comportar, dominá-lo física e intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se 

apresentam: é por isso que criamos representações‖ (JODELET, 2001, p. 17). 

Moscovici (2003) considera que por não ser fácil transformar palavras não familiares, 

assim como as idéias ou os seres, em palavras e atitudes familiares, são necessários dois 

processos: a ancoragem e a objetivação. Estes processos estão intrinsecamente ligados e são 

modelados por fatores sociais. 

O primeiro mecanismo é a tentativa de ancorar idéias estranhas a imagens comuns, 

tornando-as familiares. Conforme define o autor: 

 

Ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que 

nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 

paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase como 

que ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de 
nosso espaço social (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

 

Em outras palavras, ancorar é encaixar o não familiar via processo de classificação. É 

transformar a ciência em saber útil para o grupo de pertença. O processo de ancoragem cria 

certo conforto ao sujeito na aceitação do estranho, do diferente (DOTTA, 2006). 

Jovchelovitch (2002, p. 62) afirma que os ―sujeitos sociais ancoram o desconhecido 

em uma realidade conhecida e institucionalizada e, paradoxalmente, deslocam aquela 

geografia de significados já estabelecida, que as sociedades, na maior parte das vezes, lutam 

para manter‖. 

O segundo mecanismo, a objetivação, é aquele que torna algo abstrato em algo 

próximo ao concreto, ou seja, objetivar é tornar concreto ou materializar o conhecimento em 

palavras, é transformar o conceito em figura (MOSCOVICI, 1961). Consiste em uma 

atividade imaginativa que dá forma ou figura ao conhecimento de um objeto e se refere à 

condensação de significados diferentes em realidade familiar. 
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A objetivação diz respeito à forma como se organizam os elementos constituintes da 

representação e ao percurso através do qual tais elementos adquirem materialidade, isto é, se 

tornam expressões de uma realidade vista como natural. 

Para Cabecinhas (2004, p. 4), 

 

o processo de ―objetivação‖ envolve três etapas. Na primeira, as 
informações e as crenças acerca do objeto da representação sofrem um 

processo de ―seleção e descontextualização‖, permitindo a formação de um 

todo relativamente coerente, em que apenas uma parte da informação 
disponível é retida. Este processo de seleção e reorganização dos elementos 

da representação não é neutro ou aleatório e depende das normas e dos 

valores grupais. A segunda etapa da objetivação corresponde à ―organização 

dos elementos‖. Moscovici (1961) recorre aos conceitos de nó para evocar o 
fato dos elementos da representação estabelecer entre si um padrão de 

relações estruturadas. A última etapa da objetivação diz respeito à 

―naturalização‖. Os conceitos retidos no nó figurativo e as respectivas 
relações constituem-se como categorias naturais tornando-se equivalentes à 

realidade e o abstrato torna-se concreto expressando-se em imagens e em 

metáforas. 

 

Segundo (MOSCOVICI, 1961) objetivar é tornar concreto ou materializar o 

conhecimento em palavras, é transformar o conceito em figura. Consiste em uma atividade 

imaginativa que dá forma ou figura ao conhecimento de um objeto e se refere à condensação 

de significados diferentes em realidade familiar. 

Jodelet (2001, p. 36) considera que a representação é uma reconstrução expressiva do 

objeto pelo sujeito e a serviço de suas necessidades e interesses, o que provoca ―uma 

defasagem em relação ao referente‖ e que pode ser evidenciada por meio de (a) distorção, 

quando características do objeto são acentuadas ou minimizadas; (b) suplementação, quando 

são atribuídas características ao objeto que ele não possui; e (c) subtração, quando 

características do objeto são retiradas. Essas reconstruções são essenciais à análise do 

processo de objetivação. 

Como define Moscovici (1981, p. 192), ―os processos de objetivação e ancoragem 

servem para nos familiarizar com o ‗novo‘, primeiro colocando-o em nosso quadro de 

referência, onde pode ser comparado e interpretado, e depois o reproduzindo e colocando-o 

sob controle‖. 

Um exemplo de como identificar os processos formadores de uma representação social 

pode ser encontrado na pesquisa desenvolvida por Alves-Mazzotti et al (2004) que buscava 

indícios das representações sociais de ser professor elaboradas por docentes de 1º segmento 

do Ensino Fundamental. Foi aplicado um teste de livre evocação de palavras a 248 
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professores, sendo 123 do 1º segmento (1ª a 4ª séries) e 125 do 2º (5ª a 8ª) cujo termo indutor 

era "ser professor hoje". As palavras que esses professores associaram a ele foram submetidas 

ao software EVOC, programa que leva à configuração de um quadro de quatro quadrantes que 

mostra a estrutura de uma representação social. Foi então verificado que as representações 

sociais de ser professor eram diferentes para os docentes de cada um dos dois segmentos: para 

os de 1º segmento, no núcleo central
9
 encontrou - se um único elemento, dedicação, e para os 

de 2º segmento, dois elementos, dificuldades e luta. 

Essa diferença levou a outra etapa da pesquisa onde foram feitas entrevistas 

conversacionais com 60 professores, 30 do 1º segmento e 30 do 2º, buscando por meio da 

investigação dos processos de objetivação e ancoragem tal como descritos por Moscovici e 

Jodelet, como se formava o sentido do ―ser professor‖. A análise das entrevistas realizadas 

com as professoras do 1º segmento possibilitou depreender que elas consideram que ―ser 

professor‖ é um grande desafio que requer dedicação e força de vontade para não desistir de 

uma profissão que exige muitas responsabilidades e que não tem apoio de ninguém. 

Destacaram a extrema carência dos alunos que são vistos como abandonados pela família e 

pela sociedade, sem futuro, fazendo com que elas se sentissem responsáveis por eles. As 

professoras se vêem como a única esperança de seus alunos, o que as induzem à adoção de 

um mecanismo defensivo que as leva a enfatizar a afetividade, descrevendo a tarefa docente 

como algo quase sublime, o que se concretiza nos sentidos atribuídos à dedicação. 

Alves-Mazzotti (op. cit) explica que no que se refere à objetivação, é necessário tentar 

explicar como e porque as professoras fizeram essa ―construção seletiva‖, isto é, o que elas 

parecem distorcer, subtrair e/ou suplementar ao destacar o elemento dedicação. Para a autora, 

os indícios encontrados no corpus da pesquisa sugerem que o processo de construção do 

núcleo dedicação se apóia em dois pontos: para as professoras, a formação não articula teoria 

e prática e nem as capacitou a lidar com o aluno real; elas consideram que não é possível 

ensinar os conteúdos a esse aluno real que é ―carente de tudo‖. Assim, desqualificada a 

formação e amplificada a carência dos alunos, as professoras elegem a dedicação como o 

principal atributo do ser professor, que é naturalizada. Ao acentuar a dedicação, as professoras 

distorcem a idéia do que é ser professor, suprimem o que seria o cerne de seu papel 

profissional e o suplementam ao assumir o papel de mãe. 

Ao analisar a ancoragem como atribuição de sentido, Alves-Mazzoti (idem) considera 

                                                
9 De acordo com Abric a estrutura de uma representação social é formada por um núcleo rígido que corresponde 

ao elemento – ou elementos – mais estável da representação, o que mais resiste à mudança e um sistema 

periférico que corresponde aos componentes mais acessíveis, mais vivos e mais concretos da representação. 
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que dois aspectos se destacam no que se refere à dedicação: a idade dos alunos e o tempo de 

permanência com eles. São crianças pequenas que não têm atenção suficiente dos pais e com 

as quais as professoras têm convivência mais próxima, o que favorece o estabelecimento de 

fortes vínculos com elas e ajuda a despertar seus sentimentos maternais. A dedicação parece, 

então, se ancorar no feminino, na maternagem, passando a partilhar sentidos tradicionalmente 

associados a ela, como o dar tudo de si, o afeto incondicional e todos os demais valores que 

tornam a maternidade ―sublime‖. 

Esse estudo mostra que no campo da educação, a Teoria das Representações Sociais 

pode oferecer um rico instrumental para a compreensão de complexos significados, presentes 

nos processos educacionais. Alves-Mazzotti (1994, p. 60) considera que utilizar tal referencial 

―parece ser um caminho promissor para atingir esses propósitos, na medida em que investiga 

justamente como se formam e como funcionam os sistemas de referencia que utilizamos para 

classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana‖. 

Ao pesquisar literatura sobre as Salas de Leitura no banco de dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no portal Domínio 

Público e na Biblioteca Digital da Universidade Estadual do Rio de Janeiro nos últimos cinco 

anos, por exemplo, pude verificar que poucas são aquelas que as têm como objeto de estudo e 

menos ainda aquelas que adotam o referencial teórico metodológico das representações 

sociais. 

Dentre essas merecem destaque três estudos. O primeiro é o trabalho realizado por 

Fonseca (2004), cujo objetivo era analisar as atividades realizadas nas Salas de Leitura dessa 

rede, particularmente as práticas instituídas com o texto literário. Esta autora vê a Sala de 

Leitura como uma possibilidade valiosa de repensar o trabalho com literatura na escola, 

mostrando formas mais adequadas de interação com os textos literários e dinamizando o 

acervo de forma ampla, para toda a escola, visando a formar uma comunidade leitora. Conclui 

que um projeto como o das Salas de Leitura, com objetivos tão amplos e arrojados, não 

deveria focalizar apenas os investimentos em materiais e tecnologia, mas, principalmente, a 

permanência e o aprimoramento do profissional que atua nesse espaço. Para ela, a formação 

do professor de Sala de Leitura merece um olhar especial e sugere questões para se refletir 

sobre o trabalho nesse espaço: ―Como dinamizar um acervo que não se conhece? Como ser 

mediador de leituras se não for leitor‖ (FONSECA, 2004, p. 90). 

Quanto a esse aspecto, entendo que mesmo a Divisão de Mídia Educação oferecendo 

vários cursos para a formação desse professor, a estrutura administrativa não o mantém na 
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função, o que torna este investimento um eterno recomeço. Assim, não há como compor uma 

equipe experiente, com uma história de atuação nas Salas de Leitura e que contribua para o 

aprimoramento do trabalho. 

Cunha (2006) procurou mapear e analisar concepções de práticas mídia educativas de 

professores de Sala de Leitura Pólo. Suas conclusões são muito semelhantes às de Fonseca 

(2004) quanto à formação e permanência do professor de Sala de Leitura. A autora enfatiza 

que a formação profissional é de extrema importância para que se elevem os níveis de 

qualidade do ensino e das propostas realizadas na Sala de Leitura. Entende que a 

profissionalização docente se refere não somente a cursos isolados, mas também a políticas 

públicas mais amplas que aliem as necessidades do profissional da educação em relação à 

formação inicial e continuada, assegurando condições de um exercício profissional 

competente para lidar com a complexidade da tarefa pedagógica. 

O único estudo que utiliza a Teoria das Representações Sociais é o de Magalhães 

(2005), cujo objetivo de era analisar as formações e as transformações das representações 

sociais, acerca do texto, da leitura e de seu ensino. Embora não abordasse o trabalho 

específico do professor de Sala de Leitura, a autora focalizou as transformações das 

representações sociais dos professores acerca do texto e da leitura. Ela considera que o 

conhecimento do professor deve ser o ponto de partida de qualquer programa de formação 

continuada e os resultados de sua pesquisa contribuem para o estudo do tema, por colocar em 

evidência os conhecimentos dos professores e as modificações neles operadas nos processos 

de aprendizagem ocorridos durante a formação continuada. Magalhães (op. cit. p. 168) afirma 

que ―as modificações operadas nas representações sociais e, conseqüentemente, nas práticas 

pedagógicas dos professores em processo de formação, confirmam o importante papel da 

formação continuada no desenvolvimento profissional do professor‖, o que sugere o 

investimento, por parte do governo, em cursos em longo prazo que promovam o acesso a 

novos conhecimentos, em que o professor possa refletir sobre os conhecimentos que orientam 

sua prática, de forma a poder ressignificá-la sempre que se fizer necessário. 

Sousa (2002, p. 297) afirma que o estudo das representações sociais em educação está 

fundamentalmente ligado à possibilidade de, uma vez conhecidas as representações sociais, 

desenvolver procedimentos pedagógicos que levem a sua transformação. ―Transformar, aqui, 

significa a possibilidade de submeter às representações identificadas em determinado grupo, à 

reflexão dos seus componentes e possibilitando o desenvolvimento da consciência crítica 

sobre elas‖. 
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Em estudo sobre mudanças nas representações sociais com alunas iniciantes do curso 

de Pedagogia sobre o trabalho do professor foi realizado em uma instituição de ensino 

superior privada do interior do estado de São Paulo. Seu objetivo era buscar as causas das 

dificuldades apresentadas pela alunas, no que se refere à apreensão de conceitos teóricos e que 

provocam o desinteresse pelos conteúdos e acarretam a desvalorização dos mesmos. Lima 

(2008) verificou que após o término do período, as alunas constroem/reconstroem 

representações sociais sobre o trabalho docente, a partir das experiências propiciadas pelas 

discussões teóricas propostas pelos professores, pelas leituras dentro e fora das aulas e pelas 

conversas que aparentavam nada ter a ver com o curso, mas que foram sendo apropriadas, 

transformadas, revistas e reconstruídas tendo como palco as diversas interações estabelecidas 

durante a formação. 

Conforme explica Madeira (2000, p. 12): 

 

[...] as representações do próprio trabalho para professores não poderiam ser 
analisadas se pretendêssemos isolar este objeto de todos os outros que, 

dinamicamente, o vão definindo para os sujeitos. Nesta representação estão 

sua vida, suas relações e experiências, como também a cultura e a história da 
totalidade social em que se insere e dos grupos com que interage. 

 

Ao analisar as representações sociais que constituem o cotidiano, o 

pesquisador/educador procura sempre vislumbrar possibilidades de promover a tomada de 

consciência que permita reorientar práticas educativas, tornando-as efetivamente 

comprometidas com o desenvolvimento do aluno (SOUSA, 2002). 

Por essa razão, decidiu-se pela Teoria das Representações Sociais como referencial 

teórico-metodológico para direcionar essa pesquisa. O objetivo é buscar indícios das 

representações sociais da finalidade da Sala de Leitura elaboradas por professores regentes de 

turmas (PRT) e professores de Sala de Leitura (PSL). Na concepção de Madeira (2001, p. 5) a 

Teoria das Representações Sociais pode indicar pistas sobre como os professores percebem a 

finalidade da Sala de Leitura, ―a partir da apreensão das relações que, em diferentes níveis, 

articulam, em seus discursos‖. 

Ao se apropriar deste objeto na prática, os professores atribuem-lhe um sentido que vai 

se formando como linguagem, a partir de informações, de experiências por eles vivenciadas ao 

longo de sua vida (JODELET, 1989) e que passa a fazer parte do seu cotidiano escolar.  Isto é: 

 

 



 

 

23 

O objeto, assim apropriado, torna-se objeto de sentido, mobilizando 

condutas em coerência com um ‗saber-do-viver‘ pelo quais acontecimentos, 

idéias, experiências, ações, etc. tornam-se inteligíveis, explicáveis e 
motivadores. Esse é o saber que rege o cotidiano onde o objeto particulariza-

se, mas o sentido que lhe é atribuído, articula e integra em si, tudo o que se 

lhe associa. O ‗saber-do-viver‘ leva as marcas da cultura, tanto quanto da 

vivência e do afeto: nele estão os códigos, valores, símbolos, como também 
as demandas e respostas efetivas e afetivas, os hábitos e o desejo... É preciso 

ter presente que um objeto torna-se objeto de representação como 

conseqüência de um investimento, de um despertar pessoal e social para o 
mesmo (MADEIRA, 2001, p. 136-137). 

 

No caso desta pesquisa, espera-se que a Sala de Leitura tenha-se tornado objeto de 

representação tanto para os professores responsáveis por ela, quanto para professores regentes 

de turma. Neste caso, a utilização da Teoria das Representações Sociais é pertinente a esse 

estudo, pois fornece elementos para a compreensão das condutas e das práticas sociais de 

professores e como estes criam seus objetos dando-lhes significado e realidade, elaborando e 

compartilhando regras, justificativas e razões para seu comportamento nas práticas cotidianas. 

O próximo capítulo analisa o processo de implantação das Salas de Leitura no 

município do Rio de Janeiro e discute-se, ainda, que a leitura não é apenas a decodificação do 

material escrito; é pré-requisito para a compreensão de um texto de forma a viabilizar a 

inserção do indivíduo na sociedade.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

AS SALAS DE LEITURA 

 

 

Para a realização desta pesquisa recorreu-se a resoluções e portarias publicadas no 

Diário Oficial, ao documento de atualização da Multieducação
10

 e a diversos textos 

produzidos pela Secretaria Municipal de Educação (SME), além de anotações feitas em 

palestras realizadas pelo setor de Mídia Educação da SME para professores de Sala de 

Leitura. 

A origem das Salas de Leitura data de 1977 com a implantação das Unidades Técnicas 

de Multimeios, através da Portaria nº 36, de agosto de 1977 (RIO DE JANEIRO, DGE, 1977). 

O papel principal dessas unidades era planejar a organização e o funcionamento dos recursos 

de comunicação como apoio ao processo educacional. Essa concepção de tecnologia dizia 

respeito ao uso de equipamentos e materiais a serviço do ensino, priorizando a aplicação 

desses meios para facilitar a prática educacional. Nas unidades havia livros para utilização do 

professor, histórias confeccionadas por eles, rádio, vitrola, flanelógrafo, mimeógrafo elétrico, 

retroprojetor, projetor de slides e mapas. 

Cada unidade contava com o apoio de um professor denominado ―Encarregado de 

Multimeios‖ cujo papel era o de substituir o Bibliotecário. Este professor era, na maioria das 

vezes, readaptado por problemas de saúde, ou em processo de aposentadoria, ou diretores e 

diretores-adjuntos que possuíam duas matrículas. 

Em 1984 foi criado pela Resolução nº 14 de 26 de julho, o Programa de Salas de 

Leitura - Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) que atendia às escolas da rede 

Municipal e aos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). Este Programa tinha como 

objetivos: 1) organizar um acervo atualizado e variado de livros para os alunos de 1º Grau 

para que desenvolvessem o hábito da leitura, postura analítica e senso crítico, por meio de 

oferecimento de diversas alternativas de interpretação do real, aumentando suas perspectivas 

de formação e crescimento cultural; (2) atender às necessidades de ludismo e propiciar 

desenvolvimento intelectual, afetivo e emocional; (3) dotar as escolas de 2º Grau de 

periódicos (revistas e jornais) assim como de outras obras de consulta tais como dicionários e 

                                                
10 Currículo Oficial da Rede Municipal de Educação desde 1996. 



 

 

25 

gramáticas; (4) criar um espaço de livre freqüência pelo aluno, possibilitando a manipulação 

do livro sem intermediários; (5) criar um ambiente físico e psicológico que facilitasse a 

descontração muscular, importante à fruição do texto e ao prazer da leitura; (6) proporcionar 

ao professor a oportunidade de se manter informado sobre a produção editorial e atualizar-se 

do ponto de vista cultural e cognitivo sobre o livro infanto-juvenil (BRASIL, 1984).  

Os CIEP foram idealizados em 1984 pelo professor Darcy Ribeiro
11

 e diferiam das 

escolas tradicionais no aspecto arquitetônico, elaborado por Oscar Niemeyer
12

. São equipados 

com salas de aula, quadra poli-esportiva, biblioteca, consultório dentário, cozinha, banheiro 

com duchas e alguns ainda contam com piscina. 

Nesses centros, criados para o atendimento em horário integral, o hábito de ler é 

permanentemente incentivado, sem menosprezar a contribuição dos modernos meios de 

comunicação. A proposta pedagógica pode ser resumida em um grande curso de alfabetização 

da 1ª à 8ª série. O livro recebe uma importância especial no espaço escolar, sendo considerado 

agente educativo. 

Enquanto ali existia um espaço físico reservado para a Sala de Leitura, as escolas da 

rede municipal, de horário parcial, possuíam salas ou espaços de Multimeios. 

Além das Salas de Leitura, a Biblioteca, nos CIEP, constitui valioso instrumento 

pedagógico numa escola de tempo integral por colocar os alunos em contato com um 

estimulante patrimônio cultural, reforça os laços de integração da Escola Pública com a 

comunidade, que pode utilizá-la como uma biblioteca convencional, pedindo livros 

emprestados. Como os alunos não são obrigados a freqüentar a Biblioteca, os educadores 

procuram torná-la atraente o bastante para que as crianças procurem os livros por sua própria 

iniciativa. Simultaneamente, o acervo disponível está previamente integrado aos componentes 

curriculares, oferecendo aos alunos literatura que dá continuidade aos conhecimentos 

transmitidos em sala de aula. 

Quanto ao Programa da FAE, este se estruturou de forma diferente, já que os CIEP 

foram construídos com espaços determinados para esse fim, designados como Salas de 

Leitura. Assim, as primeiras Salas de Leitura no município do Rio de Janeiro foram 

implantadas pelo Programa Especial de Educação, nos CIEP, em 1984. A proposta era assim 

definida: ―Longe de constituir mero depósito de livros, a Biblioteca é um centro ativo de 

                                                
11Antropólogo, educador, escritor e político brasileiro nascido em Montes Claros, MG. Fundador de duas 

universidades modelares, a UNB e a UENF e coordenador do Programa Especial de Educação, com o encargo de 

implantar 500 CIEP no Estado do Rio de Janeiro. 
12 Arquiteto brasileiro considerado um dos nomes mais influentes na Arquitetura Moderna internacional. Para 

consolidar os projetos educacionais e culturais de Darcy Ribeiro, projetou os CIEP do Rio de Janeiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centros_Integrados_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_P%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/International_style_(arquitetura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/CIEP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samb%C3%B3dromo_do_Rio_de_Janeiro
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aprendizagem. Nunca é vista como mero apêndice das unidades escolares, mas como um 

núcleo intimamente ligado ao esforço pedagógico dos professores‖ (RIBEIRO, 1986, p. 124-

125). 

Nos primeiros documentos desse programa, a nomenclatura utilizada era Biblioteca 

Escolar, mas já no primeiro bloco de Materiais de Apoio Didático, denominado ―Falas ao 

Professor‖ (1985, p. 31), distribuído durante o Curso de Treinamento de Alfabetizadores dos 

CIEP, esse espaço já aparece com a denominação de Sala de Leitura. Nele encontramos o 

seguinte texto: ―Parte integrante dos CIEP, com significação tanto no plano educacional 

quanto no cultural, as Salas de Leitura a serem implantadas constituirão centros ativos de 

aprendizagem, nos quais os livros, em efetivo movimento, estarão associados a recursos 

plurissensoriais‖. 

No mesmo documento destaca-se um trecho que se refere à proposta pedagógica a ser 

desenvolvida nesse espaço: 

 

As Salas de Leitura dos CIEP na concepção que as orienta, pretendem estar 
distantes tanto do que vêm sendo, tradicionalmente, as bibliotecas escolares 

– depósito de livros- como das salas de leitura existentes, a maioria delas 

locais procurados apenas por uns poucos que já descobriram a importância 
ou o prazer de ler (idem). 

 

Essa proposta orientava para uma leitura não obrigatória, ou seja, o hábito de ler 

partiria do interesse dos alunos. O papel da Sala de Leitura era criar atrações para que os 

alunos buscassem a leitura, através de eventos culturais relacionados à produção e à leitura de 

textos, como palestras sobre livros; autores e os diversos estilos literários; lançamentos de 

livros infanto-juvenis; apresentação de contadores de histórias populares; concursos de 

poesias; produção de textos; exposições de cordel, livros artesanais, textos de alunos e 

professores. 

Entretanto, parece que esses espaços eram pouco valorizados na dinâmica das escolas, 

uma vez que não apenas os professores que ocupavam o cargo de ―Encarregado de 

Multimeios‖, como já dito, eram aqueles que tinham algum impedimento para assumirem 

uma turma regular, como também esta função não tinha a responsabilidade de ensinar ou 

formar leitores, o que era visto como mais uma atividade lúdica que a escola oferecia. Nas 

escolas que não contavam com este profissional, o uso dos materiais e equipamentos destas 

salas era feito pelo próprio professor de turma, quando este considerasse conveniente utilizá-

las. Além disso, a proposta das escolas do Município continuava sem ter uma orientação 

sistematizada. 
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Relatos de professores da rede que participaram dessa pesquisa indicam que esse 

profissional apenas contava histórias para as crianças e preparava o material que era enviado 

pela SME. Este material consistia em folhas mimeografadas com desenhos e texto para serem 

coloridos, colados em cartolina e lidos para ou pelos alunos. Considerado muito pobre no 

sentido literário, os elaboradores do material não tinham a preocupação em manter o aluno em 

contato com livros, nem com a formação do leitor, pois o acervo era pequeno e desatualizado. 

Nesta época, não havia um programa de distribuição de livros de literatura e nem destinação 

de verba específica para aquisição de livros. 

Ainda em 1984, o Conselho Deliberativo da FAE resolve instituir o Programa de Salas 

de Leitura (BRASIL, 1984) nas escolas públicas, suprindo-as de livros e orientando-as para a 

criação de um espaço com características de informalidade, de maneira a viabilizar o 

exercício da leitura crítica de diferentes meios de comunicação formados por diversos textos 

impressos tais como livros, revistas, jornais, dicionários, gramática. Esse espaço não 

precisava ser uma sala, podendo ser usados ambientes alternativos como jardins, pátio, 

corredores e outros para que os alunos tivessem contato direto com o material. Essa 

mobilização visava à transformação social dos alunos em sujeitos críticos, possibilitando-lhes 

informação, conhecimento e o prazer pela leitura. 

Para viabilizar a implantação desse Programa, a SME elaborou um documento 

denominado Diretrizes Básica para a Implantação de Salas de Leitura nas escolas de horário 

parcial da Rede Pública (RIO DE JANEIRO, 1990). Assim, em 1990, tem início a 

implantação dessas salas. 

A proposta da SME era dar uma nova dimensão pedagógica ao espaço denominado 

Multimeios em resposta às solicitações de uma comunidade que exigia maior democratização 

do acesso aos diferentes meios de informação. O professor responsável pelas Salas de Leitura 

continuava sendo o ―Encarregado de Multimeios‖ (PORTARIA n. 12/90/EDGED, 1990). 

Somente dois anos depois foi regulamentada a função de professor Regente de Sala de Leitura 

por meio da Portaria nº 37/92/EDGED (1992). Com esse encaminhamento, entendia-se que o 

professor da Sala de Leitura deveria propor e realizar atividades de leitura com os alunos. 

Portanto teria que ser um professor regente de turma. 

No ano de 1992, quando a proposta de Salas de Leitura já estava implantada em toda 

rede municipal, seu formato sofreu significativas alterações. Herdaram o acervo de 

equipamentos eletrônicos das Salas de Multimeios e a responsabilidade de melhor utilizá-los 

no espaço da Sala de Leitura, o que acarretou maior investimento na aquisição de televisões, 

videocassetes e, mais tarde, na produção de vídeos educativos. Gradativamente, a Sala de 



 

 

28 

Leitura deixou de ser o espaço privilegiado de práticas leitoras apenas de textos literários, 

como fora em sua implantação nos CIEP em 1985, para se tornar o que chamamos atualmente 

de ―espaço multimidiático‖. 

Com a preocupação de incorporar o computador e as demais mídias que podem ser 

utilizadas na educação, a SME vem implantando gradativamente esses equipamentos nas 

Salas de Leitura do Município do Rio de Janeiro, tendo como política o uso das tecnologias 

de informação e comunicação para fins educacionais. Tem também capacitado o professor 

dessas salas para interagir com diversas mídias e funcionar como divulgador do uso desses 

equipamentos pelos professores de turma.  

O espaço Multimeios é, então, substituído integralmente pelas Salas de Leitura, que 

perderam a sua configuração original, mas não sua função principal: desenvolver um trabalho 

que privilegie a leitura em que o eixo principal é a leitura por prazer, conforme consta no 

documento de atualização da Multieducação: 

 
Com isso, novos contornos foram definidos, priorizando a capacidade de ler 

e escrever o mundo na perspectiva da articulação do livro, principal agente 
educativo, com os demais portadores de textos: tevê, rádio, jornal e etc. O 

acesso à informação, o aprofundamento e a constituição de conhecimentos, 

valores e atitudes representam os eixos principais do trabalho cujo fio 

condutor é o prazer de ler (MULTIEDUCAÇÃO, SALA DE LEITURA, 
2007, p. 9). 

 

A partir da entrada de novas tecnologias na escola, transformando as Salas de Leitura 

em espaço multimidiático, discussões a respeito da mudança nos protocolos de leitura são 

realizadas a todo o momento nas escolas. Entende-se que a utilização de recursos midiáticos 

não significa substituir um modo de ler por outro, mas sim a articulação entre textos e 

hipertextos, devidos às novas configurações proporcionadas pelas tecnologias digitais. 

Segundo Perrenoud (2000), as tecnologias da informação e da comunicação são instrumentos 

que podem ser criadoras e recriadoras da realidade na escola e, por este motivo é que devem 

ser utilizadas de forma responsável no sentido de se obter resultados satisfatórios, ajudando ao 

professor a cumprir sua função social na escola. 

Além de outras vantagens que possam advir da utilização dos recursos da informática, 

a mais relevante é que esses podem contribuir para a inserção das crianças no mundo escrito. 

Pode-se dizer que, quanto mais cedo as crianças estiverem em contato permanente com a 

escrita, percebendo qual é a sua função social, mais cedo se interessarão em aprender esta 

forma de representação. A criança pode aprender a lidar com computadores ou alfabetizar-se 

sem tempo pré-determinado: basta que lhe dêem condições para que ela possa interagir com a 
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máquina, textos, livros, cadernos, pois é convivendo com esses materiais e instrumentos que a 

criança se apropria dessas diferentes formas de linguagens. 

É essa concepção de leitura que norteia as atividades da Sala de Leitura: a leitura é 

ampliada de forma a envolver televisão, rádio, jornal e internet, modificando a concepção de 

leitor, que incorpora diversas mídias como novos suportes de leitura, de acordo com a 

evolução tecnológica e a necessidade de se adequar ao mundo atual. As Salas de Leitura, de 

acordo com a diretora da Divisão de Mídia e Educação da SME/RJ e autora do fascículo Salas 

e Leitura, são: 

 

Espaços essenciais para o exercício de práticas leitoras, de modo que a 

leitura e, em especial a Literatura, possa ser vivida das mais diferentes 
formas. O trabalho nesses espaços aponta para a formação de leitores 

capazes de dialogar com diferentes textos e seus respectivos suportes 

textuais. Assim, propõe-se a convergência dos textos encontrados nos livros 

com os que circulam nos jornais, na TV, no rádio, na internet, dentro do que 
Paulo Freire denominou leitura de mundo (Disponível em: 

http://www.multirio.rj.gov.br/portal/. Acesso em: 01/02/2009). 

 

O professor de Sala de Leitura, por sua vez, possui novas atribuições: é responsável 

pela organização, composição e mediação do acervo de mídias na comunidade escolar, e pelo 

desenvolvimento de projetos voltados para a formação do leitor que incorporem o uso e a 

produção de diferentes mídias e suas respectivas linguagens. Para isso, participa de cursos de 

capacitação, atuando como multiplicador dos conhecimentos adquiridos para os demais 

professores (ANEXO F). 

Em 1992 também foram criadas as Salas de Leitura Pólo com a função de apoiar o 

trabalho das Salas de Leitura das unidades escolares vizinhas, assim denominadas Salas de 

Leitura Satélites. O objetivo das Salas Pólo é transmitir as orientações da SME e implantar a 

utilização de novas tecnologias da educação nas escolas. Essas salas dispunham de um acervo 

ampliado e equipamentos eletrônicos, para suprir as necessidades das Salas Satélites, 

conforme consta na Portaria nº 36/92/EDGED (1992). 

As atribuições previstas para o trabalho do professor de Sala de Leitura Pólo foram 

somente publicadas na Resolução nº 590/96 SME (1992) e são:(1) Conhecer, discutir e 

difundir os princípios político-pedagógicos da proposta Multieducação; (2) Gerenciar os 

recursos da mídia-educação propiciando a participação de professores e alunos num processo 

de produção coletiva; (3) Organizar, junto com a equipe da Divisão de Educação (DED) e 

demais Pólos da CRE, as reuniões, encontros, centros de estudo, palestras e mostras de 

trabalho para os professores de Sala de Leitura visando à colaboração e multiplicação do 

http://www.multirio.rj.gov.br/portal/
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plano de ação conjunta; (4) Organizar, junto com a equipe de Direção, reuniões com grupo de 

professores da escola visando garantir a articulação do trabalho de Sala de Leitura; (5) 

Incentivar a elaboração e o desenvolvimento de projetos que promovam a integração das 

diversas disciplinas e dos segmentos da escola; (6) Desenvolver estudos e pesquisas visando à 

atualização e aperfeiçoamento do trabalho de Sala de Leitura; (7) Organizar o horário de 

funcionamento da Sala de Leitura de forma a poder participar das reuniões mensais dos 

cursos, encontros e seminários organizados e promovidos pela SME; (8) Multiplicar com as 

escolas que compõem seu Pólo as reuniões com a equipe da Divisão de Mídia-Educação; (9) 

Garantir as Salas de Leitura Pólo e a Unidade Escolar a avaliação permanente do trabalho 

desenvolvido pela Sala de Leitura Pólo com relação às demais Salas de Leitura do Pólo e a 

unidade escolar; 10) Inventariar o material permanente do trabalho desenvolvido pela Sala de 

Leitura Pólo; 11) Registrar em livro próprio e catalogar o acervo da Sala de Leitura Pólo; 12) 

Organizar o sistema de empréstimo do acervo da Sala de Leitura Pólo, bem como o de 

utilização do espaço, 13) Avaliar sistematicamente o acervo da Sala de Leitura Pólo zelando 

pela sua manutenção, conservação e renovação; 14) Propiciar, mediante planejamento 

participativo, o acesso constante de alunos e professores às atividades de serviço na Sala de 

Leitura Pólo; 15) Estabelecer intercâmbio com outras Salas de Leitura Pólo, bem como com 

diferentes instituições culturais; 16) Orientar a discussão com professores das Salas de Leitura 

que compõem seu pólo sobre as práticas/dinâmicas a serem desenvolvidas em relação aos 

programas veiculados pela MULTIRIO
13

. 

Pode-se constatar que esse professor, ao longo da história de construção desse espaço 

foi recebendo e acumulando funções que o distanciaram do papel de mediador de leituras, 

aquele que promove práticas leitoras e viabiliza o acesso dos alunos aos livros. 

O esquema apresentado a seguir é baseado no organograma da SME e mostra o 

Programa de Salas de Leitura em sua estrutura atual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 MULTIRIO – Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, criada em 1993, 

cuja finalidade é a de conceber e produzir mídias para crianças e adolescentes, alunos das escolas municipais, 

seus professores e familiares. Isso em consonância com a política educacional da Secretaria Municipal de 

Educação (SME). Disponível em: multirio.rj.gov.br. Acesso em 10/09/2010.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
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Figura 1 - Esquema do Programa de Salas de Leitura 
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Na Portaria n. 36/92/E-DGE, a Sala de Leitura é definida como um espaço 

privilegiado de acesso a diferentes linguagens que permitem a construção do conhecimento de 

forma interativa e não-linear, combinando textos, gráficos, imagens, animações, sons e 

oferecendo uma diversidade de estilos e temas, que possibilitam alunos e professores o 

desenvolvimento de sua criatividade e o gosto pela leitura. 

Quanto às Salas de Leitura Satélite, a Resolução nº 590 (RIO DE JANEIRO, 1996) 

publicada em 11 de janeiro de 1996, dispõe sobre seu funcionamento e dá aos professores 

destas salas a responsabilidade pela implantação da proposta dos Núcleos de Mídia-Educação 

nessas salas. Esse projeto prevê a instalação nas escolas de estruturas tecnológicas e 

metodologias de comunicação em educação que possibilitem professores se habilitarem ao 

uso dos meios contemporâneos, suas linguagens e estéticas, como parte do processo 

educativo. 

São atribuições do professor de Sala de Leitura Satélite:
 

1) Conhecer, discutir e 

difundir os princípios político-pedagógicos da proposta Multieducação; 2) Gerenciar os 

recursos mídia-educacionais, propiciando a participação de professores e alunos num processo 

de produção coletiva; 3) Organizar, junto com a equipe de direção, reuniões com o grupo de 

professores da escola, visando a garantir a articulação do trabalho da Sala de Leitura com o 

planejamento pedagógico da Unidade Escolar; 4) Incentivar a elaboração e o desenvolvimento 

de projetos que promovam a integração das diversas disciplinas e dos segmentos da escola, 

Projetos próprios ou oriundos da Secretaria Municipal de Educação e/ou outras instituições; 

5) Desenvolver estudos e pesquisas visando à atualização e aperfeiçoamento do trabalho de 

Sala de Leitura; 6) Organizar o horário de funcionamento da Sala de Leitura; 7) Organizar seu 

horário de forma a poder participar das reuniões de multiplicação, cursos, encontros e 

seminários promovidos pela Sala de Leitura Pólo, CRE e Divisão de Mídia Educação; 8) 

Avaliar e registrar permanentemente o trabalho desenvolvido na Sala de Leitura; 9) 

Inventariar o material permanente (equipamentos e obras de referência) da Sala de Leitura; 

10) Registrar em livro próprio e catalogar o acervo da Sala de Leitura; 11) Organizar o 

sistema de empréstimo do acervo da Sala de Leitura; 12) Avaliar sistematicamente o acervo 

da Sala de Leitura, zelando pela sua manutenção, conservação e renovação; 13) Proporcionar 

mediante planejamento participativo, o acesso constante de alunos e professores às atividades 

de Sala de Leitura; 14) Estabelecer intercâmbio com outras escolas e com diferentes 

instituições culturais; 15) Orientar a discussão, com os demais professores da Unidade 

Escolar, sobre as práticas/dinâmicas a serem desenvolvidas em relação aos programas 
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veiculados pela MULTIRIO; 16) Participar das reuniões Pedagógicas e dos Conselhos de 

Classe da Unidade Escolar. 

Percebe-se que, além das atribuições apontadas em resoluções e portarias anteriores, o 

professor das Salas de Leitura passa a gerenciar os recursos de mídia educacionais, devendo 

propiciar a participação de professores e alunos no processo de produção coletiva e orientar a 

discussão com os professores sobre as práticas a serem desenvolvidas em relação aos 

programas veiculados pela MULTIRIO.
 

 

Fica claro que, a cada nova regulamentação, são geradas alterações no trabalho do 

professor das Salas de Leitura, tornando-o mais amplo e complexo e a cada vez mais difícil de 

ser executado, pois as mudanças de caráter político-pedagógico não foram acompanhadas 

pelas mudanças administrativas. Embora se tenha investido muito em materiais e 

equipamentos multimídia, a política de manutenção do professor nas Salas de Leitura não 

ocorreu. Pode-se chegar a essa conclusão a partir do levantamento de Salas de Leitura que 

estão sem professor ou que o professor está substituindo professores de turma licenciados. Na 

2ª CRE, por exemplo, faltam 38 professores de Sala de Leitura num total de 114 escolas. Para 

se conseguir um professor de Sala de Leitura que exerça todas as atribuições que lhe são 

destinadas, é necessário um programa sistemático de formação e atualização desse 

profissional. Como faltam professores para reger turmas, os professores das Salas de Leitura 

são retirados frequentemente de suas funções para assumir regência. 

Ainda hoje as Salas de Leitura são regulamentadas pela Resolução nº 590/96, embora 

novas orientações fossem produzidas, em 2002 (ANEXO F), por um grupo de trabalho 

composto por professores de Sala de Leitura e professores da Divisão de Mídia e Educação, e 

pelo fascículo de atualização da Multieducação de 2007, redirecionando alguns aspectos do 

trabalho do professor de Sala de Leitura. Este fascículo, ―Multieducação temas em debate: 

Sala de Leitura‖ é o documento mais atual a respeito das Salas de Leitura. ―Trata-se de um 

documento muito bem estruturado e embasado teoricamente, com autores contemporâneos e 

relevantes na área da leitura, como Regina Zilberman, Marisa Lajolo e Paulo Freire, e tem 

como objetivo apresentar os principais aspectos que constituem o trabalho, buscando situar as 

Salas de Leitura no contexto de cada escola‖ (AXER, 2009). 

A importância da leitura, reconhecida como prática social é inquestionável, diante dos 

avanços tecnológicos, cabendo a escola rever suas práticas e incorporar essas tecnologias ao 

trabalho pedagógico tendo como principal via a Sala de Leitura. Um dos pressupostos que 

merece destaque, é do acesso às mídias, pois contempla o trabalho com tecnologia 

educacional: 
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O acesso às mídias na escola envolve a compreensão das tecnologias como 

fruto de uma produção social que constitui identidades e valores e, ao 

mesmo tempo, é por eles constituída. Mais do que uma preparação restrita à 
aquisição de habilidades técnicas específicas para o uso dos diferentes 

meios, faz-se necessário compreender os processos pelos quais professores e 

alunos estabelecem múltiplas relações para acessar, interpretar, criticar e 

produzir novas informações e conhecimentos, no contexto das diferentes 
linguagens, ampliando suas possibilidades de ser e estar no/com o mundo; 

(MULTIEDUCAÇÃO - MÍDIA E EDUCAÇÃO, 2007, p. 25). 

 

Ao longo dos anos, as Salas de Leitura receberam orientações diversas. Em sua 

implantação, em 1984, destinavam-se a promover a leitura do texto escrito, especialmente, o 

texto literário. Naquele momento o que se pretendia era reforçar a idéia de um espaço de 

leitura livre, onde o usuário pudesse escolher as suas leituras, mas ao mesmo tempo fosse 

incentivado a conhecer bons textos literários. 

Quando implantadas nas escolas de horário parcial, em 1990, substituíram as Salas de 

Multimeios, espaços criados em 1977, em consonância com a concepção tecnicista de 

educação. Embora esses espaços tenham recebido o nome de Salas de Leitura, percebiam-se 

diferenças em relação ao programa original dos CIEP. 

Mais adiante, as Salas de Leitura passaram a fazer parte de uma política de produção e 

utilização de tecnologia educacional. O programa passou a incluir, além de materiais 

impressos, outros recursos tecnológicos. O vídeo, a televisão, o rádio e outras formas de 

expressão foram incorporados ao projeto, podendo-se afirmar que a produção de vídeos 

educativos foi enfatizada, inclusive com a criação, em 1993, de uma empresa municipal, a 

MULTIRIO, destinada a esse fim. Tanto a MULTIRIO quanto a Divisão de Mídia e Educação 

apresentavam discursos afinados com uma nova visão do uso da tecnologia na escola, 

discurso distinto daquele que sustentava a visão tecnicista dos anos 70. 

Atualmente a MULTIRIO investe no uso da tecnologia como nova forma de informar, 

formar, gerar conhecimento, ver e analisar o mundo e não como ferramenta facilitadora ou 

adicionada aos múltiplos materiais – suportes que se possa usar em sala de aula (Disponível 

em: http://www.multirio.org.br. Acesso em: 04/09/2009). 

A diretora do Departamento de Mídia – Educação, Simone Monteiro, declarou em 

entrevista, concedida a Fonseca (2004), que a mídia não é tida como um meio, como um 

recurso, como uma técnica, mas como uma dimensão, porque altera a relação de tempo e 

espaço entre o sujeito e o conhecimento. De acordo com ela: 

 

É nisso que a gente quer investir agora como eixo de discussão, até por conta 

de um projeto maior que a MULTIRIO vem canalizando nessa discussão 
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com a Cúpula de Mídia para Crianças e Jovens. Então está todo mundo 

mobilizado com essa discussão e a gente não quer perder de alguma forma 

esse bonde, a gente não pode deixar de fora essa discussão, daí a mídia para 
todos, educação pela mídia e educação para as mídias, um binômio de 

perspectiva para entender que a gente não quer só assistir como espectador a 

esse espetáculo cotidiano que a gente tem no computador, na televisão, a 

gente quer interferir nisso e tirar partido disso para o processo de formação 
das pessoas, porque está entendendo que é inegável, não dá para você negar 

essa interferência no processo de constituição do conhecimento e a mídia 

altera essa relação, mais do que um componente, ela é uma dimensão, entra 
como um corte (FONSECA, 2004, p. 48). 

 

Não se pode mesmo negar a necessidade do trabalho na escola com os meios de 

comunicação e com diversas formas de linguagem, porém o que chama a atenção é como está 

sendo feita a inclusão dessas propostas no Programa de Salas de Leitura. Durante a 

observação realizada para essa pesquisa, verificou-se que geralmente a Sala de Leitura não é 

usada pelos professores de turma para fins de leitura; ocasionalmente a sala é aberta para os 

alunos assistirem televisão e vídeo, principalmente em escolas que não contam com 

professores de Sala de Leitura. 

Mesmo em escolas que têm professor de Sala de Leitura, o que parece estar 

acontecendo é um acúmulo de propostas, devido ao vasto material áudio visual, para esse 

espaço, permitindo que a promoção da leitura literária voltada principalmente para o prazer de 

ler seja deixada de lado. 

Um exemplo disso é implantação de Laboratórios de Informática em todas as escolas 

da rede, foco das SME, muitas vezes funcionando nas Salas de Leitura, além dos Núcleos de 

Mídia, que já funcionavam nas Salas de Leitura Pólo. O fundamental neste trabalho é o 

desenvolvimento de projetos que viabilizem o acesso dos alunos à informática ou a qualquer 

outro veículo de informação. Porém, cada um desses projetos possui especificidade de 

atendimento. 

Então, cabem aqui algumas questões: Por que a SME decidiu juntar tudo em um único 

programa, como se fosse viável a sua realização sem pessoal suficiente e sem formação 

adequada, além da falta de estrutura física? Como viabilizar a realização de trabalhos diversos 

em um mesmo espaço? Se por um lado o professor de Sala de Leitura tem que dar conta da 

valorização da leitura do livro, como fazer num ambiente em que o estímulo à imagem é tão 

forte? 

Em 2009, com a mudança de governo, foi lançado o Projeto ―Rio, uma cidade de 

Leitores‖ que tornou, novamente, a leitura do livro de literatura a ser prioridade nas Salas de 

Leitura e Salas de Aula. Para isso, a SME investiu em livros para equipar o acervo das Salas 
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de Leitura, tendo como foco os alunos. Para os professores, promoveu o projeto ―Biblioteca 

do Professor‖ que consiste na distribuição de dois livros por trimestre para todos os docentes 

da rede. Esses livros são escolhidos pelos próprios professores na internet, em uma lista de 

dez títulos selecionados pela própria SME. 

As principais metas do Projeto, segundo a Secretária Municipal de Educação Claudia 

Costin são: (1) Criação da Comissão Carioca de Leitura
14

 - integrada por notáveis e 

entusiastas da área de literatura, acompanhará e discutirá as ações do Rio, uma cidade de 

leitores; (2) Distribuição de livros de literatura a professores da rede, totalizando seis por ano 

para cada um (julho, outubro e dezembro). Todo o processo será acompanhado pela Comissão 

Carioca de Leitura; (3) Curso de Leitura, Literatura e Formação de Leitores, sob a 

coordenação da FNLIJ, destinado a professores das Salas de Leitura, bibliotecários 

municipais, demais mestres interessados e parceiros; (4) Salão do Livro, onde professores e 

alunos terão visitas guiadas, compra de livros (R$ 550,00 por escola) e estande da SME com 

ampla divulgação do ―Rio, uma cidade de leitores‖; (5) Projeto: ―Entre na Roda‖ - Parceria 

com a Fundação Volkswagen, que compreende capacitação para professores de Sala de 

Leitura das Escolas do Amanhã; (6) Circuito Jovem de Leitura – Rodas de Leitura nas 

Bibliotecas Municipais, com a presença de escritores, atendendo, prioritariamente, alunos do 

6º ao 9º ano da Rede Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura; (7) 

Programa de TV ―Rio, uma cidade de leitores‖, abordando em reportagens e entrevistas os 

diversos aspectos da Literatura; (8) Programa de TV ―ABZ do Ziraldo‖ veiculado pela TV 

Brasil e onde alunos da rede municipal participarão da platéia. (Disponível em: http:// 

oglobo.Globo.com /blogs  prosa /post/2009/04/28/ prefeitura-lanca-na-abl-programa-rio-uma-

cidade-de-leitores-181187.asp. Acesso em: 09/01/2010). 

O projeto atual das Salas de Leitura precisou se adequar a todos esses investimentos, 

passando a ser entendido como política pública e tendo como objetivo a promoção de leitura e 

formação de leitores. Esses espaços são, então, dedicados ao aprimoramento de conhecimento 

e à troca de experiências em torno da leitura, escrita, literatura e cultura. É também um 

convite à leitura do rádio, do jornal, da televisão, do computador, mas prioritariamente do 

próprio livro, entendendo o exercício da leitura e da produção de texto como práticas que 

acontecem dentro e fora da escola. As ações deverão ser desenvolvidas a partir de projetos 

elaborados de acordo com a realidade de cada unidade escolar, considerando as diretrizes 

                                                
14 Integram a Comissão: o Presidente de Honra, o imortal José Mindlin, da Academia Brasileira de Letras; 

Ziraldo, Marina Colassanti e Laura Sandroni, Magaly Cabral, Leda Fonseca, da Secretaria Municipal de Cultura 

e José Luiz Goldfarb, consultor do projeto, entre outros. 
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gerais do Projeto Político Pedagógico das escolas. O trabalho das salas de leitura deve ser 

diversificado envolvendo várias atividades como: oficinas literárias, empréstimos de livros, 

sarau literário, produção de blog literário, desenvolvidas pelas turmas entre outras atividades e 

envolvendo tanto o professor de Sala de Leitura como o professor de turma. 

Para o bom desenvolvimento das atividades, as mídias deverão ser usadas como 

ferramenta pedagógica, para enriquecer as aulas e despertar o interesse do aluno para a 

diversidade de linguagens. Visando promover uma política pública consistente, ampliar o 

universo de nossos alunos em relação a multiplicidades de informações e tecnologias, as Salas 

de Leitura têm como função principal promover a leitura, literatura e cultura para toda a 

comunidade escolar. 

Em síntese: as Salas de Leitura são espaços onde se desenvolvem práticas voltadas 

para a promoção da leitura e formação do leitor na perspectiva de Freire. Ali o trabalho está 

voltado para a formação de leitores capazes de dialogar com diferentes textos e seus 

respectivos suportes textuais, como livros, televisão, rádio e internet. A principal ação dos 

professores de Sala de Leitura é promover a leitura pelo prazer desenvolvendo atividades 

como: empréstimos de livros, roda de leitura, contação de história, jornal escolar, sessões de 

vídeo, pesquisas e uso do computador. Cabe lembrar que a escola quase sempre representa a 

única oportunidade dos alunos e da comunidade escolar estarem em contato com o livro e a 

literatura. 

No próximo capítulo buscaremos as representações sociais da finalidade das Salas de 

Leitura elaboradas por PRT e PSL, abordando ao longo do mesmo, os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa.   
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CAPÍTULO 3 

 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE SALA DE LEITURA 

 

 

Para buscar indícios das representações sociais da finalidade da Sala de Leitura 

elaboradas por PRT e PSL que atuam em escolas do Ensino Fundamental do 1º Segmento do 

Município do Rio de Janeiro, esta pesquisa se orientou pelo paradigma qualitativo, uma vez 

que este permite compreender o comportamento e a experiência humanos (BOGDAN; 

BIKLEN, 1999). Para isso, foi mantido contato direto e interativo com o ambiente escolar e 

com a situação de investigação, buscando-se entender a dinâmica das relações no cotidiano e 

compreender como as professoras vivenciam o espaço da Sala de Leitura. 

Para iniciar os procedimentos de coleta de dados, foi necessário o pedido de 

autorização junto a SME/RJ, solicitado no mês de agosto/2009, conforme a Portaria E/DGED 

nº 41/2009 (ANEXO A). Em função das novas exigências para a realização de pesquisas que 

envolvam seres humanos, a mesma foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil tendo sido autorizada.    

Para o cumprimento desta exigência, foram providenciados os documentos necessários 

para a abertura de Protocolo de Projeto de Pesquisa de nº CAAE-207.0.314.000-09 e Termo 

de Compromisso conforme ANEXO B. No início de setembro, quando a pesquisadora se 

dirigiu ao órgão indicado para dar entrada ao processo, foi recebida por uma funcionária que 

informou que os membros deste Comitê, funcionários da área da Saúde, estavam envolvidos 

com as ações de combate a epidemia da gripe H1N1 que assolava o Município do Rio de 

Janeiro. Somente no dia 1º de outubro de 2009 foi autorizada a realização da pesquisa junto a 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (PARECER Nº 250A/2009 – ANEXO C).  

Com o parecer de aprovação, entregue em 19 de outubro de 2009, foi solicitada 

autorização junto a SME/RJ para a realização da pesquisa na área coberta pela 2ª CRE. A 

autorização da pesquisa (ANEXO D) foi dada em 04 de novembro de 2009, tendo a 

pesquisadora que se comprometer a respeitar a rotina das escolas e a divulgar os resultados do 

estudo àquela coordenadoria, conforme Portaria SME/RJ- E/DGED nº 41/2009. 

Em 13 de novembro de 2009, a pesquisadora recebeu memorando de autorização da 2ª 

CRE, conforme ANEXO E, que foi reproduzido e entregue nas 10 escolas desta 



 

 

39 

coordenadoria. No mesmo dia, foram feitos contatos com a direção de cada uma das escolas, 

sendo explicados os propósitos da pesquisa e firmado o compromisso de que as atividades a 

serem realizadas procurariam não interferir na rotina da escola e que seria dado retorno dos 

resultados da pesquisa à direção. 

 

 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Conforme expõe Abric (1994), como o estudo das representações sociais é muito 

complexo, uma abordagem multi-metodológica é especialmente indicada para se aproximar 

do objeto de representação de determinado grupo. Este tipo de abordagem ―parte do princípio 

de que não existe um método específico que seja mais apropriado, e sim que todos os métodos 

têm falhas e vantagens que podem ser compensadas ou reunidas‖ (IGLESIAS; ALFINITO, 

2006, p. 141) numa mesma pesquisa. Sua utilização aumenta a precisão e o nível de confiança 

nos resultados. 

Assim, esse estudo foi realizado em quatro etapas. Na primeira, foram empreendidas 

leitura e análise documental de legislação pertinente à criação, implantação e funcionamento 

das Salas de Leitura: Decreto e Portarias, Diários Oficial, documentação histórica e material 

desenvolvido pela SME/RJ sobre as práticas cotidianas nesse espaço. 

Na segunda etapa, foram elaborados dois questionários (APÊNDICE A e APÊNDICE 

B) para serem aplicados a professores regentes de turma (PRT) e professores de Salas de 

Leitura (PSL), respectivamente. Para realização dessa tarefa, foi tomado o cuidado de se 

consultar Portarias e Resoluções que definem as atribuições do professor regente de Sala de 

Leitura e que orientam o seu funcionamento. Os instrumentos foram submetidos à avaliação 

de dois professores do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estácio de 

Sá. 

Após sua aprovação, foi realizado um pré-teste com o objetivo de verificar a 

compreensão do respondente quanto aos itens e ajustá-los, caso fosse necessário. Calibrados 

os dois instrumentos, foram distribuídos 110 questionários em10 escolas sob a coordenação 

da 2ª CRE, que engloba todas as escolas da Zona Sul e parte da Zona Norte, especificamente 

os bairros da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e Maracanã: 100 para PRT e 10 para PSL. 

Dois critérios foram adotados para escolha dessas escolas: (1) escolas pertencentes aos 

Pólos II e III, localizadas na zona sul da cidade onde a pesquisadora não tem contato com os 

professores, uma vez que exerce sua atividade profissional em Sala de Leitura pertencente ao 
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Pólo I, que abrange o bairro da Tijuca e adjacências; (2) escolas que oferecem apenas o 1º 

segmento do Ensino Fundamental (antiga 1ª a 4ª série); e (3) no caso do professor de Sala de 

Leitura, ter mais de cinco anos no exercício da função. 

As duas escolas que deram maior retorno aos instrumentos respondidos foram 

selecionadas para a realização das próximas etapas: Escola A, de horário parcial localizada no 

bairro da Lagoa, e Escola B, um Centro Integrado de Educação Pública (CIEP), de horário 

integral, também localizado no mesmo bairro. 

Na terceira etapa foi feita observação das atividades realizadas nas Salas de Leitura 

nessas duas escolas. Para realizar esta tarefa, foi elaborado um roteiro para a observação de 

campo (APÊNDICE C) a partir de duas publicações da MULTIEDUCAÇÃO: Multieducação: 

Sala de Leitura, Série: Temas em Debate (2007) e Multieducação: Leitura e Escrita, Série: Na 

Sala de Aula (2007), que constituem referência para o trabalho realizado nesses espaços. Em 

um diário de observação foram registradas as atividades ali empreendidas no período de 

quatro meses. 

Na quarta etapa foram realizadas seis entrevistas conversacionais: quatro com PRT e 

duas com PSL. Esses docentes haviam participado da segunda e da terceira etapas da 

pesquisa, isto é, responderam ao questionário referente à sua modalidade de atuação e tiveram 

suas atividades desenvolvidas na Sala de Leitura observadas. Dois roteiros de entrevista 

(APÊNDICE D) para PRT e (APENDICE E) para PSL foram elaborados, a partir da análise 

do conteúdo das respostas às perguntas constantes nos questionários e do relato das 

observações (BARDIN, 1997). As entrevistas foram gravadas, em áudio, com a concordância 

dos entrevistados, para posterior análise. 

A partir da triangulação dos dados coletados, que se refere a recolha de dados 

recorrendo a diferentes fontes (DUARTE, 2009), procurou-se desenhar um esquema 

figurativo, que completa a tarefa de relacionar o assunto com uma imagem ou figura palpável, 

possibilitando conhecer como os professores objetivam os sentidos atribuídos à Sala de 

Leitura e onde os ancoram. 

 

 

3.2   QUESTIONÁRIOS 

 

3.2.1  A aplicação do instrumento 

 

Inicialmente foi realizado um pré-teste, sendo o instrumento aplicado a um PRT e um 
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PSL. Após análise das respostas, foram retiradas e acrescentadas novas questões, ajustando-se 

o instrumento. Dando origem aos questionários finais que se encontram no APÊNDICE A e 

APÊNDICE B. 

Em sequência, foram entregues 110 questionários, 11 para cada uma das 10 escolas 

lotadas nos Pólo II e III da 2ª CRE
15

, sendo 10 para PRT e um para PSL. 

Os dez questionários dos professores de Sala de Leitura foram aplicados individual e 

pessoalmente pela pesquisadora, o que não ocorreu com os professores regentes de turma. 

Depois de inúmeras tentativas infrutíferas, foi solicitado às professoras de Sala de Leitura que 

entregassem a seus colegas uma pasta contendo o instrumento – Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para Uso da Pesquisa (APÊNDICE F), que deveria ser lido e devidamente 

assinado, e um informativo que apresentava a pesquisa e seus objetivos, agradecia a 

participação e estabelecia o prazo de uma semana para o retorno das respostas e recolhimento 

do material. 

Finalizado o prazo acordado, ao retornar às escolas para recolhimento dos 

questionários, foi verificado que quatro PSL e 20 de PRT o haviam respondido. 

 

3.2.2 Os sujeitos 

 

Os professores que responderam ao questionário constituíram dois grupos: Grupo 

PSL, formado pelos quatro Professores de Sala de Leitura, e Grupo PRT, constituído pelos 20 

professores regentes de turma. As cinco perguntas iniciais dos questionários se referem ao 

perfil dos respondentes, que será apresentado em seguida. 

(a) O Grupo PSL 

Compõem esse grupo quatro professores. Seu perfil pode ser verificado por meio da 

leitura da Tabela 1. 

 

Aspectos 

 

PSL1 

 

PSL2 

 

PSL3 

 

PSL4 

 

Formação 

 

Normal 

Normal, 

Fonoaudiologia 

Pós- graduação em 

Informática Educativa 

 

Pedagogia 

Pedagogia, Pós-

graduação em 

Adm. Escolar e 

Psicopedagogia 

Tempo de magistério (anos) 6 a 10  Mais de 20  16 a 20  Mais de 20  

Atuação na SL (anos)  5 a 10 5 a 10  5 a 10  11 a 15  

Faixa etária 38 49 47 45 
Tabela 1 – Perfil dos Professores de Sala de Leitura (PSL) 

                                                
15 A 2ª CRE possui ao todo 142 escolas. 
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 Todos os professores são do sexo feminino, sendo que três possuem Curso Superior e 

apenas uma tem formação em nível médio (Curso Normal). Quanto ao tempo de magistério, 

duas têm mais de 20 anos de atuação. Apenas uma delas trabalha entre 11 e 15 anos em Sala 

de Leitura. Quanto à faixa etária três têm mais de 40 anos. Apenas uma tem idade inferior a 

40 anos. 

 

(b) O Grupo PRT 

Compõem esse grupo 20 professores. Seu perfil pode ser verificado por meio da 

leitura da Tabela 2. 

 

Sujeitos 

 

Formação 

 

Série em que 

lecionam 

Tempo de 

magistério  

(anos) 

 

Faixa 

etária 

PRT1 Normal 

Letras 
1º  + 20 40 

PRT2 Pedagogia 4º  + 20 49 

PRT3 Pedagogia 5º  + 20 45 

PRT4 Pedagogia 5º  + 20 43 

PRT5 Pedagogia; Pós graduação em 
Psicopedagogia 

3º  + 20 43 

PRT6 Pedagogia 1º  + 20 42 

PRT7 Normal  

Psicologia 
3º  + 20 49 

PRT8 Letras 2º  + 20 40 

PRT9 Psicologia  4º  + 20 41 

PRT10 Normal  

Letras 
4º  6 a 10 30 

PRT11 Normal 
Serviço Social 

2º  + 20 43 

PRT12 Pedagogia 

Ed. Física 
5º  + 20 52 

PRT13 Normal 5º  + 20 43 

PRT14 Normal  
Jornalismo 

3º  + 20 57 

PRT15 Pedagogia 1º  11 a 15 33 

PRT16 Normal Superior 1º  1 a 5 25 

PRT17 Normal 1º  + 20 44 

PRT18 Normal 
Ed Física 

1º  16 a 20 38 

PRT19 Normal 1º  6 a 10 27 

PRT20 Pedagogia 1º  1 a 5 26 

Tabela 2 - Perfil dos Professores de Turma (PRT) 
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Todos os 20 professores de turma são do sexo feminino, três fizeram apenas o Curso 

Normal, uma Normal Superior e as demais 16 fizeram Curso Superior. Dentre estas, oito 

cursaram Pedagogia; uma professora Jornalismo; três Letras; duas cursaram Educação Física; 

uma cursou Psicologia e uma cursou Serviço Social. Apenas uma professora tem pós - 

graduação em Psicopedagogia. 

Quanto ao período que lecionam, oito professoras atuam em turmas de 1º ano, duas de 

2º ano, três de 4º ano e quatro de 5º ano. 

Em relação ao tempo de magistério, 14 professoras possuem mais de 20 anos de 

magistério e as seis restantes estão assim distribuídas: duas entre 1 e 5 anos; duas entre 6 e 10 

anos; uma entre 11 e 15 anos e uma entre 16 e 20 anos. 

Quanto à faixa etária três professoras estão na faixa dos 20 anos; três na faixa dos 30 

anos, 12 na faixa dos 40 anos e duas com mais de 50 anos. 

Para compor o perfil das participantes, foram analisados em conjunto os nove itens do 

questionário do PRT e 12 do PSL, que se referem à trajetória profissional. Tanto os PRT 

quanto os PSL que escolheram ser professora por ser uma profissão que lida com crianças a 

quem dedicam amor e carinho, conforme exposto nas respostas transcritas a seguir: 

 

Sou professora por amor, era um objetivo e sonho de vida. Na Psicologia o 
meu interesse é direcionado para a aprendizagem (PRT 7). 

 

Comecei muito nova, aos dezessete anos e gosto de ser professora porque a 
gente não envelhece e fico muito feliz vendo meus alunos aprendendo, 

crescendo, virando uma pessoa. As crianças são, na maioria, generosas e 

boas e respondem com afeto sincero quando se sentem queridas. Elas 
reconhecem isso (PRT 9). 

 

Decidi ser professora após ter três filhos, por conciliar o horário escolar. 

Como fui mãe nova e queria saber sobre educação, assistia ao programa 
Salto Para o Futuro, esse programa falava muito sobre a leitura de literatura 

infantil, da qualidade dos textos e do material gráfico. Foi pura sedução! E 

isso me fez fazer complementação pedagógica na Escola de Professores. 
Hoje sou professora dessa escola que foi municipalizada e faço Pedagogia no 

CEDERJ no Pólo na UERJ, curso o 4º período (PSL 1). 

 

 

Essas professoras enfatizam o aspecto afetivo como o mais importante na escolha da 

profissão e em sua trajetória profissional, o que pode ser verificado também nas pesquisas 

conduzidas recentemente por Alves-Mazzotti (2008) e Gatti (2000), por exemplo. 
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3.2.3 – Análise dos questionários 

 

Nas respostas à questão 10 para PRT e questão 13 PSL, que se referem às relações que 

estabeleceram com a leitura, tanto as professoras de um grupo como as de outro apontaram 

que o hábito de ler surgiu durante a infância e por influência da família, tendo como maior 

incentivadora a mãe. As leituras adquiridas no âmbito das relações familiares se tornaram 

relevantes para suas escolhas profissionais, como pode ser visto a seguir: 

 

Aprendi a ler com quatro anos para cinco anos e desde então passei a 

devorar os livros da minha casa, numa relação bem afetiva com leitura que 

procuro levar para a escola (PSL 2). 
 

Desde criança adoro ler. Mesmo antes de ser alfabetizada adorava livros e 

histórias. Minha mãe lia muitas histórias para mim (PSL 4). 

 
Gostava muito de ouvir histórias e era bastante incentivada pela minha 

família. Depois que aprendi a ler, lia muito uma coleção chamada ―O mundo 

da Criança‖. E hoje sou leitora e gosto de vários gêneros da literatura. A 
leitura prá mim é diversão, lazer e prazer (PSL 4). 

 

Via a minha mãe lendo tudo, até dicionário e sou devoradora de livros desde 
que me alfabetizei (PRT 4). 

 

 Com relação ao tipo de leitura que fazem (questão 11para PRT e questão 14 para 

PSL), verificou-se que esta está relacionada à área de atuação para as PSL, que apontaram 

livros coerentes com sua função: 

 

O Prazer do Texto, Roland Barthes; ―Conferências sobre Leitura‖, Ezequiel 

Theodoro da Silva (PSL 1). 

 
Gramática da Fantasia, Gianni Rodari; ―Escrever e Ler‖ v. 1 e 2, Luis 

Maruny Curto (PSL 2). 

 

Leitura em Curso, Ezequiel Theodoro da Silva; ―A Escolarização da Leitura 
Literária‖, Aracy Evangelista (PSL 4). 

 

Como um Romance, Daniel Pennac; ―Das tábuas da Lei à tela do 
Computador‖, Marisa Lajolo e Regina Zilbermam (PSL 4). 

 

 Ao indicarem livros para seus colegas de profissão (questão 12 para PRT e questão 16 

para PSL), os dois grupos de professoras apontaram que o importante é ler com prazer, não 

importa qual seja a leitura. As PRT, além de indicarem leituras prazerosas também indicaram 

livros que consideram ajudar seus colegas de profissão a melhorarem suas práticas: 

javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaAutor();
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Tudo que lhes derem prazer e informação para seu crescimento pessoal e 

profissional (PSL 4). 

 
Primeiramente livros que lhes dessem prazer tanto individual como de 

assuntos de interesse profissional (PSL 2). 

 

O que lhes desse prazer! E também TUDO que lhes permita estimular seus 
alunos a expor suas emoções e suas idéias sem constrangimento (PRT 14). 

 

Coisas que nos coloquem mais próximos e que nos ajudem a entendermos 
mais os nossos alunos (PRT 5). 

 

Algo que além de conhecimento lhes tragam bem estar e alegria. Algo que 

lhes acrescente conhecimento para melhorar suas aulas (PRT 17). 

 

Nas respostas das PRT, elas dizem que têm obrigação de ler de tudo e que, por isso, 

gostam de tudo. Não indicaram, para seus colegas, livros didáticos ligados ao currículo do 

Ensino Fundamental com temas que fazem parte do seu trabalho diário como alfabetização, 

avaliação, desenvolvimento e aprendizagem da criança, matemática, dentre outros. 

 

Leio de tudo sem maiores preferências (PRT 4). 
 

Tudo. Tudinho mesmo (PRT 5). 

 

Tudo: Literatura espírita, romance, contos, crônicas, texto científico – 
principalmente da área de educação e psicologia, literatura infanto-juvenil, 

etc. (PRT 16). 

 
Jornal, revista, histórias infantis, romances, Poesias, histórias em quadrinho, 

informativos, bula de remédio, ou seja, tudo (PRT 20). 

 

Quanto às suas preferências de leitura, tanto as PRT quanto as PSL indicaram livros 

denominados pelo segmento literário como livros de autoajuda: 

 

O Desejo de Ensinar e Arte de Aprender, Rubem Alves (PSL 1). 
 

Marley e Eu, John Grogan; ―Histórias para aquecer o coração‖, Jack 

Canfield, Mark V. Hansen e Heather Mcnamara (PRT 3). 

 
Depende! Pra quem não tem o hábito de ler tem de ser algo leve e divertido - 

Mário Prata, Nelson Motta, Nora Roberts, Lya Luft e Marta Medeiros, são 

ótimas! (PRT 1). 
 

A linguagem do afeto, Celso Antunes (PSL 1). 

 

Esse tipo de leitura a que as professoras recorrem, já havia sido verificado em 

pesquisas anteriores como a de Alves-Mazzotti (2008) e Celusso (2009). No primeiro estudo, 
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constatou-se que essas leituras são fruto das condições adversas que as professoras enfrentam 

nas escolas, oriundas do acúmulo de funções, desqualificação da profissão docente e do 

desamparo que sofrem, pois não contam com ajuda de ninguém para enfrentar o cotidiano 

escolar adverso. Por estes motivos as docentes parecem buscar apoio neste tipo de leitura para 

seguirem em frente. No segundo, a autora mostra que há uma linguagem textual própria nos 

livros de autoajuda. Seus autores sabedores de que o universo docente é do sexo feminino, 

utilizam técnicas argumentativas específicas, orientadas diretamente para atingi-las, usando 

termos que calam ao gênero como mãe, amor, carinho, pedagogia do amor, cuidar com 

carinho, uma vez que cuidar e proteger são próprios do universo feminino. 

Quanto à indicação de livros para seus alunos (questão 13 para PRT e questão 18 para 

PSL), cabe lembrar que as professoras não são obrigadas a seguirem a política definida pelos 

órgãos oficiais. Cada professor tem autonomia na escolha e aquisição dos seus livros que 

podem ser adquiridos nas Bienais do Livro com verba específica para isso. O critério de 

escolha dos livros é próprio e elas costumam indicar os livros de acordo com o objetivo 

pedagógico e a idade dos alunos, além do uso de autores conceituados da literatura infantil, 

como Ziraldo e Ruth Rocha, como expressam as PSL: 

 

A obra de Ziraldo e de Roseana Murray (PSL 2). 
 

A indicação é de acordo com a faixa etária. Os alunos sempre escolhem. 

Quando não sabem o que querem procuro conversar sobre suas preferências 
para depois indicar (PSL 3). 

 

A obra de Monteiro Lobato, Ruth Rocha e os Contos de Fada (PSL 4). 

 

Para essas PSL a indicação dos livros para os alunos está voltada para o prazer de ler. 

Elas consideram que o ato de ouvir histórias na infância é um momento enriquecedor para o 

imaginário infantil, o desenvolvimento cognitivo, criativo, contribuindo para o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para as PRT os livros indicados são aqueles considerados aliados dos conteúdos 

didáticos a serem desenvolvidos com os alunos: 

 

Depois de conhecer um pouco os alunos costumo indicar livros sobre 

assuntos que gostam. Quando se acostumam a ler o que gostam fica mais 

fácil de ler o que precisam (PRT 4). 
 

Para a galerinha maior, indico os livros de Pedro Bandeira e a galera 

pequena os da Tatiana Belinky e Ziraldo (PRT 6). 
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Érico Veríssimo para crianças, Maria Mazetti, Roseana Murray, Monteiro 

Lobato, Cecília Meireles e uma infinidade de gente da melhor qualidade que, 

por não conseguir citá-los, fico com a impressão de estar cometendo 
injustiça (PRT 13). 

 

A leitura sempre tem que ser prazerosa, para despertar o interesse. Contos de 

Fadas e histórias de Monteiro Lobato são sempre bons (PRT 15). 
 

Nossa! Muita coisa! Claro que Ziraldo, Ruth Rocha, Mary e Eliardo França, 

Maurício de Souza, tantos até desconhecidos que fica injusto ficar falando, 
vai sempre faltar alguém (PRT 18). 

 

Cabe lembrar que a escola quase sempre representa a única oportunidade dos alunos e 

da comunidade escolar estarem em contato com o livro e a literatura. Portanto, saber se as 

professoras utilizam o espaço da Sala de Leitura para esse fim é relevante. 

Assim, no item referente à utilização da Sala de Leitura, 12 PRT responderam que a 

utilizam entre bastante e muito. Sete professoras com mais de 20 anos de magistério são 

aquelas que mais a utilizam a Sala de Leitura e as demais entre pouco e muito pouco. 

Quanto ao período que lecionam, dentre oito PRT que atuam no 1º ano, com alunos 

que estão na fase de alfabetização seis são as que menos freqüentam as Salas de Leitura. Entre 

as PSL, duas responderam que as professoras de turma utilizam muito a Sala de Leitura e duas 

que elas utilizam pouco, o que revela polaridade sobre o uso do espaço e que merece uma 

investigação mais aprofundada. 

Os demais itens dos questionários foram submetidos à categorização temática, 

conforme proposto por Bardin (1997). Para a autora, ―o tema é a unidade de significação que 

se liberta naturalmente de um texto analisado, segundo critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura‖ (BARDIN, 1997, p. 105), para procurar a presença de determinados temas 

indicando valores de referência e modelos de comportamento presentes no discurso das 

professoras. Empreender análise categorial temática é descobrir os ―núcleos de sentido‖ que 

compõem a comunicação, cuja presença ou frequência de aparição podem significar alguma 

coisa para o objetivo proposto. Esses núcleos trabalham como índices na compreensão de 

atitudes, opiniões e valores de uma pessoa ou de um grupo. 

A partir dos itens do questionário do PSL emergiram três categorias: (1) Atuação do 

professor, relacionada às atividades que ele realiza na Sala de Leitura; (2) Leitura, se refere ao 

entendimento que os professores têm sobre leitura; e (3) Promoção da leitura, relacionada às 

habilidades e competências necessárias para promover a leitura na escola e na vida.  

O Quadro 1, apresentado em seguida, mostra os indicadores de cada uma dessas 

categorias. 
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Atuação do professor Leitura Promoção da leitura 

Quem são os profissionais 

que atuam nas salas de 

leitura? 
 

O que é leitura para você? Que conhecimentos você tem 

sobre formação de leitores? 

Como você se tornou 

professor da Sala de Leitura? 
 

Que conhecimentos você tem 

sobre o ato de ler? 

Como você promove a leitura 

na sua escola? 

Você conhece os documentos 

que regem a prática do 

professor na Sala de Leitura 

Como você estabeleceu relação 

com a leitura Você pode falar 

um pouco sobre isso? 

 

Como você promove a leitura 

na Sala de Leitura em que 

você atua? 

Como você conheceu esses 

documentos? 

 Como você promove a 

aproximação entre leitura na 

escola e leitura na vida? 
 

Fale um pouco sobre a sua 

prática na Sala de Leitura? 
 

  

Quadro 1 – Categorias oriundas da análise do questionário aplicado aos PSL. 

 

Quanto à categoria Atuação do professor, de acordo com as PSL, para ser professor 

de Sala de Leitura não há nenhum pré-requisito, nem formação específica, nem tempo de 

magistério, nem tempo de lotação na escola, ou seja, qualquer professora pode ocupar esta 

função. O critério de escolha é subjetivo e a indicação é feita pela direção da escola: 

As professoras revelaram que pertenciam ao quadro de docentes da escola atuando 

como PRT e que após convite da direção passaram a exercer a função de PSL. Essas 

informações também são encontradas na resolução n. 590/96 (RIO DE JANEIRO, 1996) que 

define as atribuições dos professores e as diretrizes para a organização do trabalho na Sala de 

Leitura. 

Fui convidada pela Diretora quando esta função ficou vaga (PSL 1). 
 

Por desenvolver diversos projetos com minha turma ligados a literatura e 

tecnologias, fui convidada pela diretora (PSL 2). 

 
São professores escolhidos pela direção das escolas Recebi convite da 

diretora anterior e no início do ano mesmo mudando a diretora, ela me 

manteve na Sala de Leitura (PSL 3).  
 

São professores indicados pela direção, inicialmente a preferência era para 

professoras das séries iniciais e de Língua Portuguesa e Estrangeira. Fiz o 
curso normal no Instituto de Educação, prestei concurso para o município no 

ano seguinte, iniciei trabalhando com turmas de alfabetização e depois fui 

para a SL onde estou até hoje. Também fiz pós-graduação em administração 

escolar e psicopedagogia. Sempre faço os cursos de capacitação promovidos 
pela SME sobre alfabetização, leitura e formação de leitores. Já trabalhava 

na escola com alfabetização e fui convidada pela direção (PSL 4). 
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A noção que as PSL têm dos documentos oficiais parece ser superficial como pode 

ser visto nas falas a seguir: 

 

[Conheci os documentos] Em reuniões de Centro de Estudos de professores 

de SL nas escolas pólos (PSL 2). 

 
Quando entrei na Sala de Leitura fui entrevistada na CRE e recebi alguns 

[documentos] (PSL 3). 

 
Todos os documentos sobre a SL são enviados para escola e também temos 

Centros de Estudos Específicos para PSL (PSL 4). 

 

Quanto às atividades realizadas nas Salas de Leitura, elas são variadas e estão voltadas 

para ao lúdico e ao prazer de ler. As professoras afirmam que as atividades propostas na Sala 

de Leitura não se resumem apenas a literatura, a leitura de livros, vão além as atividades 

englobam a leitura do rádio, jornal, televisão e computador, como pode ser constatados em 

suas falas: 

A Sala de Leitura deve estar sempre associada ao prazer, é uma conquista. 

Através dos projetos da escola e da Sala de Leitura tento conquistar meu 

público, é um jogo de sedução. Procuro descobrir que tipo de leitura atrai o 
aluno, e, a partir daí o resto flui (PSL 1). 

 

Procuro desenvolver projetos que incentivem a leitura como uma forma de 
prazer, envolvendo alunos, pais, professores e funcionários; promovendo 

cafés literários, blogs e encontros de roda de leitura (PSL 2). 

 

Alem de servir como suporte pedagógico para a demanda de projetos da 
escola e das professoras de turma, a SL tem seu próprio projeto, neste ano o 

trabalho foi voltado para autores nacionais como Ziraldo, Ruth Rocha, 

Monteiro Lobato e Ana Maria Machado, Pedro Bandeira. O trabalho na SL 
também envolve teatro, vídeos música, brincadeiras, e informática. (PSL 4). 

 

Incentivar o prazer de ler segue as orientações propostas nos documentos oficiais, 

onde se lê: ―O trabalho pedagógico relacionado à leitura precisa, portanto, estar 

compromissado com o prazer e com a sedução‖ (MULTIEDUCAÇÃO: Sala de Leitura, 2007, 

p. 15), o que parece ainda não estar claro para os professores de turma. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a leitura tem como 

finalidade a formação de leitores competentes, sendo estes capazes de, por iniciativa própria, 

selecionar dentre vários trechos que circulam socialmente, aqueles que atendam a sua 

necessidade no momento. Portanto, leitura é uma atividade indispensável para a formação do 

indivíduo. É fonte de informação, de conhecimento e de aprendizado, além de ser uma 
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atividade fundamental na formação cultural das pessoas, de lazer, benéfica à saúde mental e 

de promoção das descobertas no mundo. 

Na categoria Leitura, para as PSL leitura é algo muito amplo, que elas não conseguem 

conceituar. Está diretamente relacionada ao lúdico e principalmente ao prazer da leitura, 

conforme elas mesmas se expressam: 

 

É um conceito bem amplo, desde um direito de cada cidadão até um 

momento de prazer individual (PSL 2). 
 

Leitura é gosto, prazer, obrigação, esforço, desejo e força de vontade (PSL 1). 

 
É tudo: conhecimento e lazer (PSL 3). 

 

A leitura é fundamental para a sobrevivência do indivíduo, pois é uma 
atividade que promove prazer, lazer, cultura e informação (PSL 4). 

 

É um momento individual ou coletivo que vivenciamos em nossas vidas em 

diferentes momentos e por diferentes necessidades e desejos (PSL 1). 
 

Conhecimentos voltados para as etapas de aquisição da leitura e estudos de 

literatura infantil (PSL 2). 
 

Ler é dialogar com o mundo (PSL 3). 

 

A leitura deve ser valorizada como lazer desde a Educação Infantil. A 
criança que gosta de histórias aprende a ler com mais prazer (PSL 4). 

 

 

As evidências que compõem essa categoria sinalizam que as professoras não 

conseguem definir ato de ler, considerando que ―ler é tudo‖ e, em assim sendo, não é nada. O 

que é preocupante, pois essas professoras são responsáveis pela formação de leitores na 

escola. O que pensam sobre leitura parece estar associado às memórias afetivas da infância 

em que leitura estava associada ao prazer em ouvir histórias contadas por familiares. 

Na categoria Promoção da Leitura, percebe-se que as professoras ao responderem 

sobre os conhecimentos necessários à formação de um leitor, direcionam para o cotidiano do 

educador e as atividades na Sala de Leitura para o lúdico, para o prazer da brincadeira. Elas 

consideram que sua função é estimular o prazer da leitura para conquistar os alunos e 

transformá-los em leitores, como pode ser visto nas respostas que se seguem: 

 
A formação de leitores deve estar vinculada ao cotidiano do educador 
vinculado as práticas pedagógicas, porém, sem aquelas cobranças antigas. 

Deve estar associado ao prazer, ao lúdico e a brincadeira (PSL 1). A criança 

começa a se interessar pela leitura com cerca de três anos, quando ainda não 
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sabe ler. Cabe a professores e pais transformar o prazer de ouvir histórias em 

prazer de ler histórias (PSL 4). 

 

Apenas uma PSL considerou que a formação do leitor está relacionada à formação do 

sujeito-cidadão: ―Formar leitor é fazer com que ele saiba a atuar em suas próprias causas. É 

tornar o indivíduo consciente dos seus direitos e deveres‖ (PSL 3). A preocupação excessiva 

com o lúdico parece contribuir para que: 

 
Ainda não se reproduz [a] nos espaços escolares uma leitura voltada para a 

compreensão da essência do texto, para o estabelecimento da relação leitura 

e leitor e para a explicitação da necessidade maior das práticas de leitura, 

que é a compreensão das raízes históricas e suas contradições e a busca pela 
realização de ações concretas em uma sociedade na qual os direitos ainda 

são privilégios de alguns (SOUZA, 2000, p. 1). 

 

As PSL entendem que a promoção da leitura é feita de acordo com a estrutura da 

escola e o material disponibilizado. Elas consideram que promovem a leitura dando acesso e 

divulgando o material disponível na Sala de Leitura: 

 

Colocando os livros nas mãos dos alunos, livros que são levados para casa, 

lidos na hora do recreio e nas cirandas colocadas na sala de aula. Peço a 
alguns alunos para fazerem cartazes divulgando um livro que tenham 

gostado, isso tem atraído alguns leitores Temos diferentes momentos. Rodas 

de leitura, grupos diversificados que dramatizam e recontam diferentes 
leituras e textos. Leio o início de alguns livros em voz alta no recreio e logo 

pedem para levar, isso é despertar para o desejo (PSL 1). 

 

Desenvolvendo projetos de contação de histórias, encontro com pais de 
alunos, encontro com professores e empréstimo de livros para toda a 

comunidade escolar (PSL 2). 

 
Este ano estamos trabalhando num projeto e de leitura chamado ―Arvore da 

Leitura‖ onde cada criança recebe uma folha de papel com um tronco e para 

cada livro lido eles ganham uma folha da árvore para ser colada no tronco. O 
projeto é uma brincadeira que tem como objetivo incentivá-los à leitura. 

Também emprestando livros para o projeto, contando histórias e propondo 

atividades e atendendo as solicitações dos professores (selecionando livros, 

vídeos e material de pesquisa) (PSL 3). 
 

Fazendo empréstimo de livros para alunos e professores. Selecionando 

material necessário para o planejamento dos professores. Promovendo 
atividades que envolvam leitura e produção de texto. Temos também um 

projeto com jornal. Lendo histórias para os alunos que ainda não sabem ler e 

promovendo rodas de leitura para os que sabem ler. Promovendo também a 

leitura por prazer onde o aluno escolhe o que quer ler e quando tem 
dificuldades me pede ajuda (PSL 4). 
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De acordo com elas, a aproximação entre leitura na escola e leitura na vida é realizada 

por meio da contextualização das atividades propostas, estabelecendo a relação com os 

acontecimentos do cotidiano dos alunos, como idealizado na proposta de trabalho (ANEXO 

F) elaborada por um grupo de PSL, em 2002, com base na Resolução nº 590/96 que 

regulamenta o funcionamento das Salas de Leitura.  

Esse documento resume as orientações gerais para a organização e funcionamento das 

Salas de Leitura, objetivando promover ações, de modo a tornar a Sala de Leitura um espaço 

onde alunos e professores pudessem ter o direito a informações e bens culturais visando o 

pleno exercício da cidadania leitora. Para isso utilizam desde jornal até livros de histórias, 

como pode ser observado nos registros apresentados abaixo. 

 

Esse ano o nosso projeto foi sobre o meio ambiente, então assuntos das 

diferentes mídias fizeram parte de nosso contexto escolar. Tivemos um 
encontro de alguns responsáveis com uma autora levando-os até a infância, 

foi um resgate de histórias e contos (PSL 1). 

 

Procuro envolver os alunos de acordo com o interesse. Tudo tem que estar 
atrelado ao momento, ao interesse e as necessidades do aluno, caso contrário 

não seria produtivo (PSL 3). 

 
Procuro manter sempre atualizados os assuntos abordados na Sala de 

Leitura, para isso uso bastante o jornal e notícias da TV de acontecimentos 

atuais e assuntos trazidos pelos alunos (PSL 4). 

 

De acordo com as respostas registradas, é possível verificar que as PSL gozam de 

autonomia quanto ao trabalho que realizam e ao espaço sob sua organização. As atividades 

que propõem revelam preocupação em estimular o hábito da leitura e o conhecimento dos 

diferentes tipos de fontes de informações e diferentes suportes de texto (livros, revistas, 

dicionários, entre outras). 

Os itens do questionário das PRT também foram agrupados segundo as mesmas 

categorias: (1) Atuação do professor; (2) Leitura; e (3) Promoção da leitura.  

O Quadro 2, apresentado em seguida, mostra os indicadores de cada uma dessas 

categorias. 
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Atuação do professor Leitura Promoção da leitura 

Como você propõe a 

utilização da Sala de Leitura 

no seu planejamento? 

  

O que é leitura para você? Que conhecimentos você tem 

sobre formação de leitores? 

Fale um pouco sobre a 

utilização da Sala de Leitura 

com seus alunos. 

 

Que conhecimentos você tem 

sobre ato de ler?  

Como você promove a leitura 

na sua sala de aula? 

O que é a Sala de Leitura 

para você? 

Como você estabeleceu 

relação com a leitura? Você 

pode falar um pouco sobre 

isso. 

 

Como você promove a 

aproximação entre leitura na 

escola e a leitura na vida? 

Quadro 2 – Categorias oriundas da análise do questionário aplicado aos PRT. 

 

Na categoria Atuação do professor, as PRT propõem que a Sala de Leitura seja uma 

extensão ou complemento do trabalho por elas desenvolvido na sala de aula, visando 

principalmente à aquisição de conteúdos, escolarização da literatura e não parecendo estar 

muito preocupadas com o prazer de ler. Para elas, o ideal seria ter uma professora que 

assumisse sozinha a turma durante as atividades na Sala de Leitura, pois elas consideram que 

as atividades propostas pelas PSL não contribuem para o seu trabalho no que diz respeito à 

aquisição dos conteúdos pedagógicos. 

 

Já utilizo a Sala de Leitura para contar as histórias no dia-a-dia e manusear 
os livros. Seria ótimo ter uma professora de SL na grade de horário 

trabalhando com todas as turmas da escola (PRT 1). 

 
Para os objetivos que traço já penso em alguns livros que posso utilizar para 

trabalhar os conteúdos (PRT 6). 

 
Deve haver integração, enriquecendo ou estimulando o interesse dos 

conteúdos a serem desenvolvidos (PRT 8). 

 

O próprio livro didático propõe livros, mas conforme a matéria dada eu 
também proponho leituras. Uso também a Sala de Leitura para pesquisa 

(PRT 9). 

 
A utilização deve ser freqüente, aproveitando, se possível, o planejamento 

dos conteúdos, estabelecendo um elo entre leitura e conteúdo (PRT 11). 

 
Como a utilização da SL não depende só de mim, acho que as crianças 

poderiam ter menos aulas de Ed. Física e similares (capoeira, etc.) e mais 

tempo na S L (PRT 13). 

 
A SL deve constar da grade de horários e o professor de Sala de Leitura deve 

pegar todas as turmas da escola (PRT 15). 
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A Sala de Leitura embora seja aberta a todos, só vamos quando somos 

convidados (PRT 17). 

 
Como não sou a professora da Sala de Leitura, utilizo este ambiente apenas 

como um momento de descobertas individuais, de prazer (PRT 20). 

 

 

Embora os documentos oficiais orientem as PRT a utilizarem a Sala de Leitura, 

independente da presença do PSL, elas geralmente só a frequentam quando há na grade de 

horário a indicação da sala por imposição da direção da escola ou quando a professora 

responsável pela sala propõe uma atividade em que ela mesma atue com as crianças. As PRT 

que responderam ao questionário não consideram este espaço importante para sua prática e 

alegam que já trabalhavam com literatura infantil em sua própria sala de aula. 

Elas comentam sobre a importância do trabalho da Sala de Leitura, mas na prática 

parecem que não consideram que este seja um espaço importante na escola, pois não a 

costumam freqüentar com seus alunos, apresentando para isso várias razões, desde a falta de 

tempo até as dificuldades físicas da própria sala como excessivo barulho e espaço pequeno. E 

ainda quando a freqüentam parece não haver um planejamento para a atividade que irão 

realizar naquele espaço. 

Além disso, é possível perceber nas respostas das PRT certa mágoa, pois elas não se 

sentem seguras para utilização da sala, se sentem desprestigiadas e discriminadas, uma vez 

que existe uma PSL ―escolhida, convidada pela direção‖ para realizar um trabalho de 

incentivo à leitura. Para elas, são as PSL que devem usar a sala com os alunos, conforme 

expresso nessas respostas: 

 

Quando eles vão gostam muito. Sempre com a Professora da SL e com um 

assunto direcionado (PRT 17). 

 
Infelizmente vou pouco. Acabo pegando os livros e utilizando-os na minha 

sala de aula mesmo (PRT 18). 

 
Em minha escola o uso da SL é difícil, pois é um local barulhento e sua 

disposição não favorece um trabalho diversificado (PRT 19). 

 

Tem utilizado muito pouco a SL, somente para que cada um escolha os 
livros que deseja ler (PRT 20). 

 

Embora tenha sido evidenciado o pouco uso da Sala de Leitura pelas PRT, ao 

definirem o que é a Sala de Leitura, observa-se um discurso pronto por parte delas: a Sala de 

Leitura é um espaço útil e deve ser privilegiado dentro da escola: 
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É um espaço privilegiado onde se valoriza o livro como objeto de cultura e 

entretenimento, onde se ―divulga‖ o saber e a imaginação (PRT 1). 

 
É um lugar onde se explora a parte prazerosa da leitura (PRT 4). 

 

Mais uma ferramenta para fazer com que a leitura seja um aliado do 

processo de hábito prazeroso (PRT 5). 
 

Mais um momento de acrescentar conhecimento e aprendizado (PRT 6). 

 
É um pedaço fundamental do todo que é a escola! Lá estão ―escondidas‖ mil 

possibilidades de desenvolvimento do conhecimento (PRT 7). 

 

Um ambiente rico em material, capaz de aplicar os conhecimentos e 
despertar o prazer (PRT 8). 

 

Nas escolas municipais as salas de leitura devem ser um lugar prazeroso e 
bem trabalhado para que o objetivo – gostar de ler – seja atingido (PRT 9). 

 

É um espaço de encanto e prazer, onde várias possibilidades podem 
acontecer (PRT 10). 

 

É um espaço maior do que pegar livros. É um espaço que deveria ser mais 

bem explorado. Embora o importante seja estar aberta para a utilização (PRT 
11). 

 

É um espaço acolhedor, que estimula a busca pela informação de qualidade e 
ajuda a contextualizar/conectar a leitura com a compreensão da realidade 

(PRT 14). 

 
É um lugar que pode promover a paixão de ler. Ou um lugar de 

oportunidades e descobertas. Ou, ainda, um lugar de acesso a material 

escrito (PRT 16). 

 

As PRT não utilizam as Salas de Leitura como extensão de sua sala de aula, alegando 

que há muitos obstáculos para sua utilização e tudo que pode se desenvolver na Sala de 

Leitura pode ser feito na sala de aula. 

Na categoria Leitura foram agrupadas questões que permitem identificar que 

conhecimentos as PRT têm sobre leitura e qual a sua relação com ela. 

Para essas professoras o conceito de leitura também é muito amplo. Mesmo estando 

relacionada ao prazer, como consideram as PSL, a leitura como conhecimento e 

aprendizagem são destacadas pelas PRT, que sintetizam o ensino da leitura como leitura de 

mundo: 

A leitura é a porta para o conhecimento. Através dela podemos conhecer o 

mundo e viajar na imaginação (PRT 15). 

 
Receber conhecimentos. Viajar. Abrir mente e horizonte. Educar-se. 

Desenvolver-se (PRT 17). 
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Distração, entretenimento, aprendizado, informação, relaxamento, diversão, 

meios para sonhar, etc. (PRT 18). 

 
Ler é uma forma de aprender, viajar, se divertir, se emocionar, e etc. (PRT 

4). 

 

É um hábito prazeroso que traz conhecimento e desperta a imaginação 
(PRTR10). 

 

É o ato de viajar nas linhas do tempo (PRT 12). 
 

Amo ler! Leitura prá mim é diversão, informação, estudo; é abstrair do 

mundo e entrar em outro universo; ler é formar opinião e consciência crítica 

(PRT 1). 
 

A leitura é necessária, enriquece a visão do mundo, recicla e amplia 

conhecimentos, acompanha mudanças, garante liberdade de expressão e 
sentimentos (PRT 2). 

 

Leitura para mim acaba sendo a forma com que lemos o mundo (PRT 5). 
 

Leitura é a possibilidade de tecer novas tramas para conflitos e dificuldades 

bem como atingir ―lugares‖ distantes. É conhecer e ampliar a visão do 

mundo (PRT 7). 
 

Um processo que vai se ampliando ao longo da vida, gerando maiores 

oportunidades e maior integração com o mundo (PRT 8). 
 

É resgatar a humanidade. É aprender a ler o mundo, a interpretá-lo, ter 

dignidade, fazer boas escolhas, ter voz! (PRT 14). 

 

Observa-se que as PRT falam sobre promoção de leitura conforme expresso nas 

orientações da SME, onde se encontra a seguinte informação: 

 

A promoção da leitura e a formação de leitores na escola são, portanto, 

tarefas das mais importantes, que não podem ser relegadas a segundo plano. 

Ao desenvolver práticas diversificadas de leitura, de modo crítico e criativo, 

a escola se constitui num espaço fundamental para a construção da ―leitura 
de mundo‖ que, conforme Paulo Freire (1983), ―precede a leitura da palavra‖ 

(MULTIEDUCAÇÃO: Sala de Leitura, p. 17, 2007). 

 

Enquanto as PRT consideram a leitura uma ferramenta para aquisição do 

conhecimento e que facilita a aprendizagem, as PSL voltam sua prática para o lúdico, para o 

prazer de ler. Percebe-se uma dicotomia entre aprendizagem e prazer, o que torna a Sala de 

Leitura apenas um espaço de espetáculo, espaço lúdico e não um espaço de formação do 

leitor, onde ―ler é questionar o escrito como tal, a partir de uma expectativa real 

(necessidade/prazer) numa autêntica situação de vida. Questionar um texto é formular 
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hipóteses de sentido, a partir de indícios anteriormente levantados, e verificar essas hipóteses” 

(JOLIBERT, 2003, p. 20). 

Ao responderem sobre ato de ler, as PRT, assim como as PSL, também evidenciam o 

pouco conhecimento que possuem sobre o ato de ler, conforme as respostas transcritas a 

seguir: 

[Tenho] Pouquíssimos conhecimentos sobre leitura (PRT 4). 
 

O conhecimento que tenho é o que adquiri na formação acadêmica, em 

cursos de capacitação e do senso comum (PRT 3). 
 

O ato de ler é fundamental para o desenvolvimento geral da pessoa, 

contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes (PRT 2). 

 
O conhecimento da vida, mas claro, já fiz cursos com metodologias, mas 

procuro incentivar os alunos com o livro e a leitura em si (PRT 18). 

 

 As PRT se referem à leitura de mundo, em acordo com Freire (1988) que considerava 

ser fundamental a leitura de mundo para a compreensão da importância do ato de ler, de 

escrever ou de reescrevê-lo e transformá-lo por meio de uma prática consciente. 

 

A leitura além do prazer desenvolve a criatividade, a fantasia, alimenta a 

imaginação e leva ao aprendizado da crítica (PRT 9). 
 

É um hábito que precisa ser desenvolvido mesmo antes da criança saber ler 

com desenvoltura. Quem lê e cobra da criança bons hábitos, como ouvinte, 
já está preparando o bom leitor (PRT 13). 

 

Ler é viver, ler é ver a vida de outras formas, é abrir horizontes (PRT 15). 
 

Que a criança deve ser incentivada a ler, pois assim ela conhecerá o mundo 

por seus próprios olhos (PRT 19). 

 
Procuro fazer do ato de ler um hábito prazeroso e isso vai ajudar bastante o 

aluno em outras áreas de estudo (PRT 5). 

 

Conforme explica Santos (2003), o ato de ler implica reflexão sobre a prática, os seus 

fins e os seus métodos, porque a leitura é importante para o estudo, para a construção e 

reconstrução do conhecimento dos objetos da realidade. As PRT evidenciam tal importância, 

embora não façam explanações mais profundas sobre tal ato: 

 

O ato de ler deve ser cultivado desde a alfabetização para que se torne um 

hábito (PRT 6). 

 



 

 

58 

O ato de ler envolve o contexto do aluno, desta forma, a escola deve 

contextualizar o universo dos alunos, oferecendo variedade e qualidade de 

leitura (PRT 7). 
 

É preciso ter vontade, descobrir que letras e desenhos são diferentes, 

conhecer o alfabeto e perceber que há combinações que dão sentido aos 

diversos registros (PRT 8). 

 

As PRT têm belas histórias para contar sobre sua relação com a leitura, que teve início 

na infância, como dito anteriormente. Elas afirmam que o primeiro contato que tiveram com a 

leitura foi no espaço familiar: 

 

Leio bastante, desde pequena; adorava gibis e historinhas infantis (que 
pegava na biblioteca da escola) e sempre fui incentivada pelos adultos (PRT 

1). 

 
Desde pequena, observando figuras, desenhos e letras (PRT 3). 

 

Via minha mãe lendo tudo, até dicionário e sou devoradora de livros desde 
que me alfabetizei (PRT 4). 

 

Desde muito pequena o hábito de ler foi algo adquirido com muito prazer e 

facilidade (PT 5). 
 

Desde muito cedo, sempre gostei de livros de literatura e ―viajei‖ nas 

histórias (PRT 7). 
 

Desde pequena sempre li. Meus pais gostavam de ler e minha mãe sempre 

lia para nós e comprava almanaques, revistas e livros (PRT 9). 
 

Desde pequena fui incentivada à leitura. Meus pais sempre leram muito 

(PRT 10). 

 
A leitura era o 2º alimento na minha casa. As comidas eram feitas com 

esmero incomparável. E as nossas leituras escolhidas a dedo. Tive pais 

fantásticos! (E para a época, então...) (PRT 13). 
 

Desde criança; como já disse, venho de uma família onde a leitura sempre 

foi valorizada e continua sendo conosco e com os mais jovens (PRT 14). 

 
Desde pequena tenho hábito de ler. Na minha família a leitura sempre esteve 

presente (PRT 15). 

 
Ainda bem pequena, antes de saber ler, lembro que lia gibis para meu irmão 

menor, na hora de dormir. Depois de alfabetizada, ganhei uma coleção de 

contos de fadas, que passou a ser minha leitura preferida ao dormir (PRT 
19). 

 

Assim, para elas, o hábito de ler e a paixão pela leitura são desenvolvidos nos 

primeiros anos de vida, no seio das relações familiares contribuindo para a formação do leitor. 
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Na categoria Promoção da Leitura foram agrupados itens com o objetivo de 

identificar que conhecimentos as PRT consideram que devem ter para promoverem a 

aproximação entre a leitura na escola e a leitura na vida. 

Quanto à formação do leitor, umas professoras afirmam que é o exemplo que forma 

leitores; outras que a responsabilidade por essa formação é primordialmente da família e em 

seguida da escola; e outras ainda que seja o cultivo do hábito de leitura que forma o leitor. 

Cada uma tem sua opinião sobre como deve ser a formação do leitor, possivelmente baseadas 

em sua própria experiência de vida, como visto nos registros reproduzidos a seguir. 

 
Acredito que para formar leitores é preciso dar o exemplo e o estímulo 

necessários. Infelizmente a maioria do nosso público só vê isso na escola e 
não em casa (PRT 1). 

 

Acho que a formação de leitores deve incluir o exemplo, a utilidade para o 
estudo e o prazer (PRT 4). 

 

Formar leitores é uma responsabilidade da escola e da família. Se 
desejarmos leitores, temos que criar o hábito da leitura desde muito cedo 

(PRT 6). 

 

Cultura passada aos nossos filhos. Hábitos cultivados pela família (PRT 12). 
 

A formação do aluno leitor se deve principalmente ao prazer de ler, 

possibilitando assim experimentar a leitura em diversos contextos e diversas 
formas (PRT 2). 

 

A formação de leitores direciona para a leitura por prazer e leitura de mundo, 
de maneira a ampliar o olhar sobre este (PRT 7). 

 

É preciso mostrar a importância da leitura, o quanto se aprende com ela e o 

seu valor na atualidade (PRT 8). 
 

Penso que a formação de leitores é feita através da própria experiência de 

leitura de cada pessoa. Mas penso que a criança deve ser estimulada (PRT 
9). 

 

Para formar leitores precisamos apresentar leituras diversas e deixar a 

escolha ser livre (PRT 10). 
 

Penso que se formam bons leitores oferecendo-se boas leituras. Muitas vezes 

faz-se necessário conversar com as crianças antes, sobre o que irão encontrar 
naquele livro (PRT 13). 

 

Empiricamente penso que é um compromisso de todas as instituições sociais, 
junto com um compromisso do governo (PRT 16). 

 

Formar desde sempre o gosto pela leitura. Gostar de ouvir, gostar de 

aprender a ler (PRT 17). 
 

A leitura inicialmente deve ser lúdica. Aproveitamos livros para ensinar 
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temas diversos. Assim que o indivíduo domina a leitura e aprende a gostar 

de ler ele é capaz de ler outros textos menos interessantes para ele. Ele 

aprende a buscar de acordo com seus interesses (PRT 18). 
 

Que o futuro leitor deve ser estimulado para tal, e que, portanto, devem ser 

apresentados a ele diversos tipos de materiais/experiências de leitura, para 

que se desperte nele o gosto de ler (PRT 19). 
 

Para formar leitor é preciso que primeiro seja incentivado e despertado o 

gosto pela leitura (PRT 20). 

 

Quando se referiram à promoção da leitura na sala de aula, as PRT consideraram que 

as atividades de promoção da leitura estão relacionadas à estimulação da leitura e da 

curiosidade, a partir da leitura de textos interessantes para os alunos retirados de jornais e 

revistas, criação de projetos em sala de aula como empréstimo de livro entre professores e 

alunos, hora do conto, cantinho da leitura e ciranda de livros: 

 

Trabalhando com a alfabetização a leitura é um instrumento vital. Leio 
bastante para os alunos e os estimulo a ―contar‖ as histórias (mesmo sem 

dominar a leitura) (PRT 1). 

 
Pedindo que os alunos tragam textos que acham interessantes (revistas, 

jornais, livros e vídeos) e conversando e mostrando o valor deles (PRT 3). 

 

Dentro do possível, trabalhando com a utilidade e o prazer (da leitura) (PRT 
4). 

 

Através de textos, dramatizações, releituras, contação de história pelas 
crianças, ciranda de leitura feita por mim e pelos alunos e etc. (PRT 5). 

 

De formas diversas. Tenho livros em disponibilidade, faça à hora da leitura 
com registro da escrita e empresto livros para casa, pedindo o registro da 

obra (PRT 6). 

 

Busco contextualizar todo o conhecimento explorado, principalmente através 
da leitura, seja de imagens, textos escritos, etc. (PRT 7). 

 

Através da leitura de pequenos textos de jornal, histórias interessantes, 
despertando o prazer pelo conhecimento (PRT 8). 

 

Primeiro eu leio para eles histórias, texto de jornal, de revista – comentamos 
e depois eles lêem. Escolhem o que querem ler (PRT 9). 

 

Eu costumo ler livros para a turma com temas específicos, dependendo do 

objetivo a atingir (PRT 11). 
 

Estimulando a curiosidade do aluno sobre determinados assuntos (PRT 12). 

Desenvolvendo o hábito, oportunizando e disponibilizando jornais, revistas, 
livros e principalmente lendo com eles e para eles (PRT 14). 

 

Hora do conto, projeto Ciranda de Livros, cantinho da leitura (PT15). 
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Ao longo do período Letivo criamos o hábito de horários para contação de 

história e histórias do mês – tudo compõe nossa linha das histórias (PRT 16). 

 
Contando histórias o interesse pela leitura vem, pois as crianças ouvem e vão 

aos poucos conhecendo e gostando. Depois vão fazendo sua leitura e 

inventando histórias (PRT 17). 

 
Temos o Cantinho... A partir do Cantinho da Leitura onde eles lêem 

livremente o que querem e aprendem a organizar e cuidar dos livros. Através 

da roda de leitura, onde mesmo sem saber ―ler‖ eles contam sobre a história 
do livro que ―leram‖. A hora da história onde eu conto histórias para eles. Às 

vezes para ―lançar‖ tema, às vezes para diversão, às vezes porque eles 

trouxeram (PRT 18). 

 
Através da roda de leitura, onde mesmo sem saber ―ler‖ eles contam sobre a 

história do livro que ―leram‖. A hora da história onde eu conto histórias para 

eles. Às vezes para ―lançar‖ tema, às vezes para diversão, às vezes porque 
eles trouxeram etc. (PRT 19). 

 

Diariamente, no momento da leitura oral, quando conto uma história 
individualmente, no cantinho da leitura (PRT 20). 

 

Para as PRT, a leitura é condição para o aprendizado e as atividades realizadas são 

muito próximas daquelas realizadas pelas PSL. A diferença está no fato de que as PRT 

direcionam as leituras para objetivos proposto em seu planejamento, sempre voltadas para os 

conteúdos que precisam desenvolver. Esta diferença mostra que essas professoras parecem 

não conversar sobre seus planejamentos ou simplesmente trocar informações, o que pode estar 

gerando inúmeras dificuldades para a utilização das Salas de Leitura. 

Quanto à aproximação da leitura na escola e a leitura na vida, as PRT entendem que é 

necessário contextualizar as leituras propostas para os alunos para que eles possam 

compreender o mundo e viver melhor. Elas afirmam que ao interagir com a leitura, os alunos 

estabelecem relações entre o que lêem e a realidade em que vivem: 

 

O necessário para transformar meus alunos em leitores interessados, que 

buscam significado e ocupação de seu lugar social (PRT 14). 
 

A leitura sempre tem que estar diretamente ligada à emoção. O leitor deve 

ter prazer na leitura, e esta deve ser contextualizada (PT15). 

 

 

De acordo com as PRT, a leitura na escola e leitura na vida caminham juntas, 

contribuindo para que os alunos se constituam sujeitos de direitos e deveres, situados no 

mundo em que vivem. 
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É possível depreender que essas professoras não vêem a Sala de Leitura como o único 

espaço de formação de leitores. Para elas, esse trabalho também poderá ser feito nas salas de 

aula, conjugado à aprendizagem dos conteúdos pedagógicos. O hábito de ler, portanto, não 

depende unicamente das atividades desenvolvidas na Sala de Leitura. 

 

 

3.3  OBSERVAÇÃO 

 

As duas escolas que deram maior retorno do questionário foram aquelas selecionadas 

para efetuar a observação das atividades desenvolvidas nas Salas de Leitura. A Escola A é de 

horário parcial com 2 turnos de 4h e 30 mim e a Escola B é um CIEP, isto é, escola de horário 

integral, os alunos permanecem 8 horas na escola. Foram acompanhadas atividades 

diferenciadas em cada uma das escolas. 

 

3.3.1  A escola A 

 

A escola A está localizada no bairro da Lagoa possui 491 alunos, sendo 22 turmas 

dispostas em 11 salas, com dois turnos manhã/tarde. Os 23 professores estão assim 

distribuídos: um PSL, 18 PRT e quatro professores de Educação Física (EDF). Entre os 18 

PRT, quatro têm duas matrículas. 

No primeiro dia, ao adentrar a escola, a diretora me encaminhou até Sala de Leitura 

onde fiz contato com a professora por ela responsável. Numa conversa informal, perguntei 

sobre o trabalho ali realizado, o funcionamento e os projetos desenvolvidos. A PSL disse que 

mesmo com o pequeno espaço estava conseguindo trabalhar com um projeto ―A Árvore da 

Leitura‖. Observei o ambiente físico e os materiais contidos na sala e pude notar que os livros 

das estantes não estavam organizados de acordo com as orientações da SME. 

A Sala de Leitura era dividida ao meio por uma cortina onde, como me foi dito pela 

PSL, serve de depósito para a escola, mas que a direção atual prometeu que começariam o ano 

de 2010 com a sala livre para o trabalho com os alunos. Quanto aos equipamentos de mídia, 

havia apenas um computador, que segundo a professora era de seu uso exclusivo para 

catalogar livros e preparar material para os alunos, televisão, rádio e mapas. A PSL conta com 

a ajuda de uma estagiária, que estava presente e quando indaguei qual sua função, a 

professora disse que ela ajudava na organização do acervo. Neste dia a PSL estava com um 

pequeno grupo fazendo empréstimo de livros. 
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Na segunda observação, a PSL trabalhava com uma turma de 4º ano, que produzia um 

pequeno texto e um desenho sobre a história do livro que haviam lido em casa. Cada um que 

terminava a tarefa colocava seu desenho no mural e se dirigia para a sala de aula. Mais tarde, 

após o recreio, vieram alunos do 1º ano e a PSL contou uma história, pediu que um aluno a 

repetisse sem ler, apenas vendo as figuras do livro. Sugeriu que fizessem o desenho da parte 

que mais gostaram. A atividade não foi finalizada e a professora pediu que a terminassem em 

casa e a levassem no dia seguinte. 

No terceiro dia de observação, a PSL estava em sala de aula cobrindo a falta de uma 

professora regente de turma. Durante o período que fiquei na escola, pude observar que a Sala 

de Leitura não foi usada por nenhum professor de turma. Na hora do recreio, ao conversar 

com a PSL, ela revelou que a orientação da direção atual era que as professoras usassem a 

sala, mas como não era hábito na gestão anterior, as professoras não a utilizavam e a nova 

diretora estava tentando conscientizar os professores para o uso da sala. 

 

3.3.2 A escola B 

 

A escola B também está localizada no bairro da Lagoa, possui 531 alunos, dispostos 

em 21 turmas em horário integral, um CIEP. Seus 30 professores estão assim distribuídos: 21 

PRT, um PSL, um professor de Música, um de Artes, seis de Educação Física. 

No primeiro dia de observação fui atendida primeiramente pela diretora adjunta que 

avisou que os alunos estavam almoçando e que os professores estavam ocupados cuidando 

deles. Pediu que aguardasse na sala dos professores. 

A professora de Sala de Leitura veio ao meu encontro e nos dirigimos à Sala de 

Leitura, uma sala ampla e organizada que continha quatro computadores conectados a 

internet, dois sofás, almofadas, estantes, mesas e cadeiras em número suficiente para o uso de 

uma turma inteira, além de equipamentos áudio visual (aparelhos TV, DVD, rádio e outros). 

Nesse dia, a PSL apresentou para todas as turmas no auditório da escola, uma animação feita 

pelos alunos do 5º ano, usando o computador e uma televisão. Antes de iniciar a exibição 

disse para os alunos como foi feito e quem fez. 

No segundo dia, a professora trabalhava com um grupo de alunos do 5º ano outro 

desenho de animação no computador, auxiliada pela professora de turma, que orientava os 

alunos que estavam com livros. Um grupo estava na aula de dança (Projeto da Academia 

Carla Portela) e outro grupo na aula de capoeira. 
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No terceiro dia, a professora deu continuidade ao trabalho de animação com a mesma 

turma de 5º ano, mas como eles não tinham aula de dança nem de capoeira, a professora da 

turma ficou com alguns alunos na sala de aula e outros ficaram na própria Sala de Leitura, 

lendo os livros das estantes aguardando a vez de trabalharem com a professora no 

computador. A professora informou que o grupo que ficou na sala de aula com a professora 

não participou desse trabalho, pois foi o grupo que fez a animação que foi apresentada na 

primeira observação. 

Ao término da observação realizada nas duas escolas foi possível verificar que, quanto 

à utilização da Sala de Leitura, na Escola A, a sala era dividida por uma cortina sendo usada 

também como depósito. Havia um computador para uso apenas da professora e os livros 

estavam em locais de difícil acesso. No entanto, mesmo diante das dificuldades, a professora 

procurava atender os alunos trabalhando com projeto de leitura, confecção de mural, contação 

de histórias e desenhos. Para contar histórias, a PSL usava o pátio ou a própria sala de aula e 

contava com a ajuda de uma estagiária para organização do acervo. 

Na Escola B, o espaço da sala era amplo, organizado e equipado com quatro 

computadores conectados a internet para uso dos alunos. Havia sofás com almofadas, mesas e 

cadeiras suficientes e estantes organizadas segundo orientações da SME. Os trabalhos 

desenvolvidos vão além do espaço da sala, incluindo o auditório para exibição dos vídeos de 

animação desenvolvidos com os alunos. 

Com relação à promoção de leitura, na Escola A, somente a PSL utiliza o espaço, 

necessitando a intervenção da direção para conscientizar os professores de turma sobre a 

importância do uso da sala. A professora atua na função há cinco anos. 

Na Escola B, a estrutura da sala e o horário integral facilitam a promoção de leitura. 

Além dos alunos e professores, a comunidade é envolvida nos projetos. A PSL atua a 15 anos 

na função e não conta com a ajuda de estagiária. A escola tem aproximadamente 500 alunos, 

conta com o apoio da direção e dos professores de turma, o que é fundamental para o sucesso 

de seu trabalho. 

As escolas diferem em atendimento; estrutura física; horário de atendimento (parcial e 

integral); carga horária de docência; atividades culturais, experiência profissional; número de 

equipamentos; e espaço reservado para a Sala de Leitura, o que certamente contribui para 

maior eficiência na promoção da leitura. 

Parece, ainda, que por ser CIEP e ter nascido nesses centros o projeto das Salas de 

Leitura, essas têm maior significado para a equipe pedagógica da Escola B. Entretanto, é 

necessário pesquisar essa relação com maior profundidade. 
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3.4 ENTREVISTAS CONVERSACIONAIS 

 

Foram realizadas quatro entrevistas conversacionais: quatro com PRT e duas com PSL 

que haviam respondido o questionário referente à sua modalidade de atuação e tiveram suas 

atividades desenvolvidas na Sala de Leitura observadas. O roteiro de entrevista foi elaborado 

a partir da análise do conteúdo das respostas às perguntas constantes nos questionários e do 

relato das observações. As entrevistas foram gravadas em áudio, com a concordância dos 

entrevistados e posteriormente transcritas. 

Quando da realização das entrevistas, foi preciso contar com a ajuda de outra pessoa, 

uma vez que não era permitido deixar a turma sozinha. Enquanto a pesquisadora realizava a 

entrevista, a outra pessoa fazia alguma atividade com os alunos, como por exemplo, contar 

uma história. 

As entrevistas foram previamente marcadas com as PSL. Quanto às PRT, as 

entrevistas ocorreram em função da disponibilidade e interesse de cada uma delas em 

colaborar. O tempo de duração de cada entrevista variou bastante. Inicialmente foi explicado 

que a conversa seguiria um roteiro previamente elaborado para a atividade. A pesquisadora 

buscou deixar os professores bem à vontade. 

As respostas as questões foram submetidos à categorização temática para análise, 

conforme proposto por Bardin (1987). 

 

3.4.1 As professoras de Sala de Leitura (PSL) 

 

Quanto ao perfil das entrevistadas, a PSL 1 que atua na Escola A tem 38 anos de 

idade, possui formação em Curso Normal, atua entre 6 e 10 no Magistério e há cinco anos 

trabalha na Sala de Leitura. A PSL 2 que atua na Escola B tem 45 anos de idade, possui 

formação em Curso Normal, Pedagogia e duas pós-graduações, Administração Escolar e 

Psicopedagogia. Atua há mais de 20 anos no Magistério e trabalha na Sala de Leitura há 15 

anos. 

Há uma diferença de tempo de atuação entre as PSL: enquanto a da Escola A possui 

apenas cinco anos de atuação, a da Escola B tem mais de 10 anos de atuação em Sala de 

Leitura. Isso parece indicar que ela conhece o processo de interação e integração da sala com 

a escola e demais professores de turma. Por ser uma escola de horário integral esta PSL 

desenvolve atividades que vão além da leitura, como atividades de mídia na produção de 

filmes. 
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Na Escola A, a diretora me encaminhou à Sala de Leitura para realizar entrevista com 

a professora responsável. A sala que antes era dividida por uma cortina, agora é um espaço 

organizado com livros dispostos em estantes. O depósito foi desativado e o espaço destinado à 

finalidade a qual se propunha. Este fato foi conseqüência da mudança de direção, que tem 

apoiado o trabalho da Sala de Leitura. 

A PSL 1 demonstrou interesse em contribuir, mas disse que queria conhecer as 

perguntas antes do início da entrevista, alegando desconhecer esse tipo de pesquisa. 

Na Escola B, a entrevista com a PSL 2 foi realizada na sala de informática. 

Mostrando-se interessada, a professora, que possui experiência com Sala de Leitura, teceu 

críticas aos itens questionados, mas não se negou a responder nenhuma pergunta. Foi uma 

entrevista longa, tendo a professora descrito diversas atividades desenvolvidas nas Salas de 

Leitura por ela. 

Das perguntas da entrevista com Professores de Sala de Leitura emergiram três 

categorias: (1) Atuação do PSL; (2) Atuação do PRT; (3) Finalidade da Sala de Leitura. O 

Quadro 3, apresentado em seguida, mostra os indicadores de cada uma dessas categorias. 

 

Atuação do PSL Atuação do PRT Finalidade da Sala de 

Leitura 

Qual o critério de seleção 

para o cargo de PSL? 

O PT leva os alunos à SL? 

Com que regularidade? 

Como são formados os 

leitores? 

Você acha que precisa ter 

formação para atuar como 

PSL? Por quê? 

O que o PT faz na Sala de 

Leitura?  

Qual a importância da Sala 

de Leitura na escola?  

Como é o trabalho do PSL? Está no planejamento do PT 

a utilização da SL? 

O que diferencia as Salas de 

Leitura das bibliotecas? E 

dos Multimeios? 

Como deve ser o trabalho do 

PSL? 

 

 

Para que serve a Sala de 

Leitura?  

Quais as atribuições do 

PSL?  

 Como você propõe a 

utilização da SL? 

O que o PSL faz na SL?  

 

 

Quadro 3 – Categorias oriundas da análise da entrevista realizada com PSL. 

 

Na categoria Atuação do PSL, quanto à seleção para o cargo, as duas PSL confirmam 

que para atuar na Sala de leitura não precisa formação específica. Elas entendem que o mais 

importante é ter experiência anterior como PRT, o que facilita a compreensão das 

necessidades e interesses dos alunos. Consideram que a formação na prática é essencial para o 

trabalho que desenvolvem como expressados nas seguintes falas: 
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Bem, eu acho que ele tem que ser um professor que já tenha experiência de 

turma, começa por aí, e que, eu acho que não é necessário ser de língua 

portuguesa, eu acho que tem que ser um professor que goste de trabalhar 
com projetos ligados à leitura (PSL 2/Escola B). 

 

Eu acho que para trabalhar na Sala de Leitura você primeiro tem que 

conhecer a faixa etária dos alunos, isso é muito importante com a 
experiência que você tem numa sala de aula, e assim a gente consegue 

trabalhar mais ou menos com os livros que estão de acordo com a idade, com 

o interesse. [...] Olha, voltando a minha fala anterior, a formação que se tem 
para trabalhar em Sala de Leitura é a formação que se tem da prática 

docente. A partir da prática você sabe fazer qualquer coisa na Sala de 

Leitura, aliás, se não tiver prática sem ser bibliotecário, para criança eu acho 

que não funciona. A gente precisa entender da linguagem da criança para 
trabalhar com criança (PSL 1/Escola A). 

 

Quanto às atividades cotidianas, as PSL entendem que seu trabalho precisa ser 

planejado e contar com o apoio dos demais professores e da comunidade escolar. No entanto, 

nem sempre é possível realizá-lo, pois o professor de Sala de Leitura é o primeiro a ser 

desviado de função diante das necessidades do cotidiano da escola, como cobrir falta de 

professor, participar de reuniões fora da escola, o que prejudica a continuidade do trabalho. 

Elas entendem que deveria ter um profissional disponível na escola para isso, pois quando 

elas se afastam, há prejuízo das atividades como empréstimo de livros, continuidade de 

projetos, contação de histórias: 

 

(Risos) Tirando os momentos que você fica substituindo, todo mundo que 

está de licença, é licença disso e daquilo... não é, porque no final todas as 

professoras de Sala de Leitura são usadas como curinga, o que eu acho que é 
uma pena, eu acho que toda a escola deveria ter pelo menos um professor 

substituto para que ele entrasse em várias situações de falta de professor, 

mas primeiro logo é a professora de Sala de Leitura, não adianta você tirar 

pode ser tanto o de Sala de Leitura, como direção, ou coordenação, porque 
você acaba deixando um trabalho incompleto, professor de Sala de Leitura 

que é tão importante a serem estimulados eles acabam utilizando nesta 

substituição, ele é o primeiro na lista de escolha para substituir, isso que eu 
acho que é o problema maior do nosso trabalho, mas tirando isso, o trabalho 

na Sala de Leitura eu acho que o primordial é incentivar a ler pelo prazer, se 

você conseguir isso boa parte do seu trabalho para isso já estará realizado, é 

a parte mais importante do trabalho da Sala de Leitura, depois do aluno 
gostar de ler você então pode propor outros gêneros literários que eles vão 

aceitar numa boa (PSL 2/Escola B). 

 

A metáfora assinalada em negrito na fala acima condensa analogia, empregando um 

termo com sentido não habitual (REBOUL, 2004). De acordo com Santos (p. 4), 

 

Aventuramo-nos a supor que talvez se deva ao fato de que elas [as 

metáforas] descrevem humores, canalizam desabafos, definem gestos e 
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personalidades, matizam pensamentos, abrindo as portas para o humor, o 

debate, o afeto e, sobretudo, a imaginação. Em suma, elas parecem satisfazer 

algumas necessidades intelectivas e afetivas básicas, ao servirem de 
ferramentas lingüísticas e imagísticas na transmissão das idéias e 

sentimentos que nos acometem. 

 

O curinga
16

 é a carta do baralho que, em certos jogos, muda de valor conforme as 

cartas que o jogador tem em mãos. Ao comparar o PSL ao curinga, a professora põe em 

evidência que sua tarefa na Sala de Leitura não tem muita relevância, pois pode ser desviada 

de sua função a qualquer momento e por qualquer motivo. Assim, a importância do professor 

da Sala de Leitura está diretamente ligada a sua atuação como estimulador do prazer pela 

leitura em todos os segmentos da escola. Para as professoras entrevistadas, elas devem ser 

exemplo para alunos, professores e comunidade: 

 

A primeira atribuição, eu acho, é tentar incentivar toda a comunidade 

escolar, incentivar a leitura, e também envolver as crianças de alguma 
maneira, no meu caso, eu consegui envolver as crianças através do projeto 

que é ―Árvore de leitura‖ que a gente faz - cada criança pega um livro e 

recebe uma folha de uma árvore e no final do ano vão ter várias folhas na 

árvore, eles vão construir a árvore, essa brincadeira, por incrível que pareça, 
foi muito boa, porque as crianças ficaram muito incentivadas a pegar livro e 

ler e com os professores também, na verdade que eles têm algumas 

limitações, mas é.., tem que envolver a comunidade na leitura (PSL 1/Escola 
A). 

 

Bem zelar pela organização da sala, do acervo, fazer essa parte do estímulo, 

do prazer pela leitura, incentivar a leitura em todos os segmentos da escola, 
acho que principalmente para o aluno, mas também se você não estimula os 

professores e os pais também você acaba enterrando um pouco o trabalho, 

então você tem que participar do centro de estudos, fazer rodas de leitura 
com os pais, acho que isso tudo acaba gerando seu trabalho, como também 

orientar projetos, trabalhar junto com o planejamento, buscar apoio de toda a 

parte de acervo que a escola tem, para poder ser utilizado, porque a gente 
tem muito material, que acaba não sendo utilizado (PSL 2/Escola B). 

 

As PSL consideram que a leitura deve começar na infância, junto à família, que é sua 

primeira estimuladora. Depois vem a escola. É na escola que os alunos aprenderão para quê 

serve a leitura, pois quando forem adultos, mesmo que não tenham prazer em ler, no mínimo 

saberão a função da leitura. 

                                                
16 Normalmente, o curinga é uma carta de conteúdo especial, com o desenho de um palhaço estilizado, às vezes 

com o escrito em inglês joker. Porém, em muitos jogos, outras cartas podem assumir o valor de curinga, como o 

dois no buraco. No jogo do poker, por exemplo, a carta muda de valor segundo a combinação de cartas que o 

parceiro tem na mão. Por extensão, em muitas atividades são denominados "curingas" uma peça ou pessoa que 

possa assumir o valor de outras. Por exemplo, no futebol, um curinga é aquele jogador que atua em várias 

posições. Na informática, o "curinga" é aquilo que pode significar quaisquer caracteres numa palavra. 

(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Coringa_(DC_Comics). Acesso em 13/03/2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poker
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caracteres-curinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coringa_(DC_Comics)


 

 

69 

Eu acho que começa (...), o fundamental é a família, por isso eu acho tão 

importante nas escolas públicas o trabalho de leitura com a família também 

com os pais, quem vê pai e mãe lendo constantemente (...) a tendência é que 
venham também a ler, claro que nem todo mundo vai gostar de ler na vida, 

mesmo os que tiveram todos os estímulos maravilhosos, não é garantia de 

ser leitores, mas ele vai saber a função da leitura, vai saber usar mesmo que 

não seja para o lazer dele, bem (...) acho que a primeira coisa é isso, e a 
segunda, eu acho que é a escola mesmo que fornece, acaba formando esse 

leitor quando criança e se não desativar o livro, quando ela desativa os livros 

ela acaba afastando ele, principalmente na pré-adolescência e na 
adolescência, porque quando criança é muito mais pelo lúdico, pelo 

imaginário, pela fantasia, (...) a gente vê muito livro legal para criança, e 

nem sempre se cobra dos menores essa (...) tal prova do livro o trabalho feito 

com o livro, mas uma coisa tem, eu acho que tem que enfatizar, de vez em 
quando tem que pegar um assunto para destrinchar mesmo com os pequenos 

(...) não fazer disso uma constância, se virar uma constância, perdeu o prazer 

não é, não é toda vez que eu for à praia eu vou analisar a água, a areia, o (...) 
se a condição de for à praia é essa, perdeu o prazer, o prazer de ir à praia 

pode ir embora, a mesma coisa o prazer de ler e de qualquer outra coisa, eu 

acho que é muito por aí, a formação do leitor para por aí (...) Na escola 
pública a gente trabalha com uma classe social mais baixa, muitos deles ,os 

pais, às vezes lêem pouco ou não lêem, não tem o hábito de leitura, então eu 

acho que é uma área importante (...) a escola deve de incentivar eles também 

a lerem, ou até entrar com o projeto em que puxem os pais como parceiros, 
se não puder levar os pais para dentro da Sala de Leitura na escola, para o 

trabalho de leitura, pelo menos levem à reunião de pais o importante é a 

parceria e que monte junto com ele um projeto de parceria de leitura em 
casa, ele leitor junto com o filho dele, isso é uma iniciativa acho que isso daí 

é um grande jogo (PSL 2/Escola B). 

 

Com relação à categoria Atuação do PRT, as PSL consideram que a parceria com o 

professor de turma e também com a direção é fundamental para o sucesso dos projetos 

desenvolvidos tanto na Sala de Leitura quanto na sala de aula, mas elas dizem que nem 

sempre isso acontece. Quanto menores as crianças, menos os PRT utilizam esse espaço: 

 

Bem aqui, nós fazemos o seguinte – quando eu estou na Sala de Leitura, eu 

marco os projetos com o professor de turma, trabalho sempre com a presença 

do professor da turma, porque eu acho se você quer ter diversas atividades 
ele tem que estar presente para poder, ele é que vai dar o pontapé no projeto, 

vai ajudar, mas se ele não estiver presente, perde muito, e em outro momento 

a ter horários livres para que o professor possa ir espontaneamente, 
realmente , tem um grupo aqui que vai, tem uma freqüência muito boa e 

outros que nem tanto, querem mais quando eu estou junto, principalmente os 

que têm os menores, porque ele é complicado, a educação infantil e o 

primeiro ano, às vezes a criança ainda não tem o hábito de usar o material e 
também não sabe colocar o livro no local certo, organizar, e quando você 

não tem uma pessoa que garanta esse processo às vezes fica difícil, para a 

professora que tem trinta, trinta e poucas crianças ela sozinha administrar 
crianças de quatro a sete anos, então, é o que eu vejo é que a maioria, 

aqueles que vão menos é porque tem os menores por conta disso, apesar de 

terem alguns que vão, eu insisto, e vão e a gente sempre pede ajuda dos 



 

 

70 

outros alunos maiores para poder arrumar porque eles deixam infelizmente 

tudo desorganizado, mas assim, tirando isso a freqüência é boa, mas tem uns 

que garantem uma vez na semana, empresta o livro para levar para casa, 
contam histórias ali dentro, tem que mudar o ambiente para fazer o trabalho 

(PSL 2/Escola B). 

 

Quanto às diferenças entre Sala de Leitura e Biblioteca, indicador que integra a 

categoria Finalidade da Sala de Leitura, as PSL entendem que a primeira promove relação 

entre professor e alunos, há um envolvimento pedagógico, há prazer. Na segunda, a relação 

que se estabelece é com o acervo, à quantidade de livros e a sua organização, à seriedade: 

 

Olha, eu nem sei, para falar a verdade, se existe diferença. O que eu penso é 

que Sala de Leitura, a leitura é um prazer e biblioteca é uma coisa muita 

séria, muito (...) só, a Sala de Leitura é a sala do prazer, a biblioteca 
antigamente era vista como... Tinha que ficar em total silêncio numa maneira 

de pensar diferente, eu acho que Sala de Leitura na minha maneira de pensar 

é isso (PSL 1/Escola A). 

 
Eu acho assim, muitas bibliotecas atuais elas estão ganhando uma cara de 

Sala de Leitura, o que eu acho que é muito legal, (...) elas estão ficando mais 

atuante, mais modernas, elas não tratam só do acervo e do empréstimo, 
tentam dinamizar mesmo aquele material várias faculdades de 

biblioteconomia tem um enfoque que dão uma direcionada para isso, e 

muitas bibliotecas, eu sempre falo isso esse trabalho, mas a Sala de Leitura 

quer dizer, além de tudo a função de ter um professor dentro dela, e não um 
bibliotecário tem uma visão aberta, mesmo assim tem uma diferença, o 

professor tem uma visão pedagógica, ele tem uma visão da posição da 

leitura, ele tem essa visão muito clara, que geralmente, não é uma atribuição 
do bibliotecário, ele até pode vir a ter, pois qualquer um pode pesquisar, 

estudar e ir à frente, isso dai, mas ele pode vir a ter, mas não é costumeiro, 

eu acho que ali é que está à grande diferença do tipo de trabalho, um é o 
olhar mesmo pedagógico e outro é mais em termos de estrutura de coleção 

de livro, de acervo e até estimulo de uso para isso, mas você não tem essa 

função de (...) dar vida ao livro na sala de aula (PSL 2/Escola B). 

 

Quanto ao espaço Multimeios, uma das professoras dele se recorda, mas enquanto 

aluna da escola pública, e a outra professora sabe que esse espaço existia, mas não lembra 

como funcionava. Portanto, para elas, não há semelhança entre os dois espaços: 

 
Não, não aqui a gente não chegou a ter, (...) aqui no Ciep não tinha eu sei 

que tinha nas escolas, mas aqui não. Na escola em que eu era estudante, eu 
era aluna na escola pública e tinha um professor de Multimeios (PSL 1 

/Escola A). 

 

Não, realmente no momento não lembro, eu vivi essa época (...) mas passou, 
realmente passou, como eu acredito (...) não teve nenhuma expressão, para 

mim não teve expressão nenhuma, eu não me lembro, não, eu não me lembro 

(PSL 2 /B). 
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 No que se refere à utilização da Sala de Leitura e para o que ela serve, as PSL 

reafirmam que esse espaço se destina ao lazer, para despertar o prazer da leitura. 

 

3.4.2  As professoras regentes de turma (PRT) 

 

Com relação ao perfil das entrevistadas, na Escola A, a PRT 1 tem 40 anos de idade, 

formação em Pedagogia e Pós Graduação em Educação Física. Leciona num 3º ano a dois 

anos. A professora se mostrou disposta a colaborar, mas a entrevista foi interrompida tendo 

em vista a necessidade de utilização da sala por uma turma. 

A PRT 2, também da na Escola A, tem curso Normal e Pedagogia. Está lecionando 

numa turma de 2º ano e atua no magistério há 23 anos. A entrevista foi realizada em sua sala 

de aula, pois os alunos estavam na Sala de Leitura. 

Na Escola B, a PRT 3 tem 29 anos de idade, formação em Pedagogia e Pós-Graduação 

em Educação Física. Leciona no 3º ano há mais de dois anos. A PRT 4 tem 43 anos, formação 

em Curso Normal e Pedagogia, leciona em uma turma do 2º ano e atua no Magistério 

Municipal há 25 anos, sendo que 12 anos foram no CIEP. 

Das perguntas da entrevista com PRT também emergiram três categorias: (1) Atuação 

do PRT; (2) Atuação do PSL; (3) Finalidade da Sala de Leitura. O Quadro 4, apresentado em 

seguida, mostra os indicadores de cada uma dessas categorias. 

 

Atuação do PSL Atuação do PRT Finalidade da Sala de 

Leitura 

Como o PSL propõe a 

utilização da Sala de Leitura? 

O que você faz na Sala de 

Leitura? 

Como são formados os 

leitores?  

O que o PSL faz na Sala de 

Leitura?  

 

Está no seu planejamento a 

utilização da SL? 

Qual a importância da Sala 

de Leitura na escola?  

Como deve ser o trabalho do 

PSL? 

Como você propõe a 

utilização da Sala de Leitura? 

Você leva os alunos à Sala de 

Leitura? Com que 

regularidade?  

Qual o critério de seleção 

para o cargo de PSL?  

 O que diferencia as Salas de 

Leitura das bibliotecas? E 

dos Multimeios? 

Você acha que precisa ter 

formação para atuar como 

PSL? Por quê? 

 Para que serve a Sala de 

Leitura?  

  Para que serve a Biblioteca?   

  Para que serve o Multimeios? 
Quadro 4 – Categorias oriundas da análise da entrevista realizada com PRT. 
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Na categoria Atuação do PSL, os PRT reconhecem o trabalho do PSL na Sala de 

Leitura e indicam como atividades de prática de leitura mais desenvolvidas ali, o uso de 

televisão, computador, cartazes e placas: 

 

Olha, ela preconiza para eles além dessas dramatizações, para os pais 

também, não é, toda 5ª feira tem uma reunião com os pais na Sala de Leitura, 

tem pais que choram, ficam emocionados, descobrem poesias, descobrem 
literatura, Cordel, então a Sala de Leitura ela é um centro cultural na vida 

deles, acho até que para esse público daqui essa Sala de Leitura, eu sou fã do 

Ziraldo, não é, então a decoração tem o Menino Maluquinho é uma delicia, 

tem uma onça pintada pelas professoras, linda, os pais vem conversar, 
tomam cafezinho, biscoitinhos, escutam histórias, é uma das únicas 

referência deles de leitura, para esse público, é essa Sala de Leitura (PRT 

4/Escola B). 
 

O professor na Sala de Leitura?  Olha tem que ser bem flexível, (...) essa 

parte de contar histórias para crianças eu acho fundamental para as crianças 
eles ouvirem, se envolverem, é muito importante, no momento que está 

orientando dependendo da faixa etária o trabalho deve ser bem interessante, 

estar conversando sobre o tema trazer a realidade de dentro, de fora, pessoas 

que também que leram livros, faz esse intermédio, faz essa ponte dá para 
trabalhar bastante coisa, trazer a realidade para o mundo da imaginação e 

vice versa (PRT 1/Escola A). 

 
Bom, agora com a direção nova da eleição passada, a gente tem um espaço 

uma vez por semana, que é empréstimo de livro, então eu tenho que respeitar 

esse espaço para não atrapalhar as outras turmas pelo menos uma vez por 

semana (...) que é o empréstimo de livro, só que eu faço aqui na sala eu 
tenho uma caixinha dos meus livros e levo, não sendo esse horário da 

direção, que é passada pela coordenação da escola, eu levo quando a gente 

vai ter uma atividade... por exemplo, eu gosto de trabalhar com roda de 
leitura, pelo menos de 15/15 dias eu gosto de fazer um trabalho de roda de 

leitura, tipo assim, levar livros diferentes, eu conto uma história, quem quiser 

reconta aquela história, outras crianças pegam livros para contar do jeito 
delas a história, e eu levo assim uma quantidade de livros, boto no meio da 

rodinha que é uma coisa que aqui eu não posso fazer por causa do espaço, 

nem sempre, faço às vezes lá embaixo no pátio, embaixo daquela árvore 

maravilhosa, (...) eles adoram, a minha turma do ano passado adorava, 
levava a caixinha dos livros a gente fazia a rodinha e sentava lá e contava 

histórias, para isso que eu uso, entendeu, acho que falta muito ainda nas 

escolas um trabalho de Sala de Leitura, mais corpo a corpo com a turma, eu 
acho, essa coisa de Sala de Leitura de só empréstimo de livro é muito 

superficial, eu acredito mais ah não posso (...) é um horário preso não pode 

ter (...) os projetos acabam não sendo desenvolvidos porque (...) a gente 

acreditava que a leitura aqui (...) porque a professora da Sala de Leitura (...) 
as coisas sempre eram deixados de lado porque era professora de português 

que quer ir para a Sala de Leitura, é um professor que não tem a ver com a 

realidade de escola com criança pequena, e as turmas vão deixando de lado, 
e os projetos não acontecem, e para a gente utilizar o espaço eu dependo de 

ver (...) a minha turma, entendeu, eu acho que fica muito (...) devia ter mais 

atividade na Sala de Leitura, talvez, (...) porque não? Projetos que possam 
ser desenvolvidos desde o inicial que agora já faz parte do ensino 
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fundamental o primeiro ano, tem que fazer parte, não pode ser de 3ª ou 4ª 

série projetos que (...) tem que mudar mesmo, eu acho, afinal de contas 

(PRT2/Escola A). 

 

Quanto à Atuação do PRT, as PRT costumam utilizar a Sala de Leitura, mas a 

frequência está relacionada à presença da PSL. Elas dizem que em seu planejamento não 

constam atividades para serem desenvolvidas nesse espaço porque nem sempre a Sala de 

Leitura está aberta e não se sentem à vontade de usá-la sem a presença do professor 

responsável. Além disso, a sala é usada para outros fins: 

 
Descrito assim não, porque eu uso ela como (...) porque não faz parte do 

meu dia a dia, porque eu não coloco como planejamento não (PRT 2/Escola 

A). 

 
Está com certeza, a (...) com ela, peço para direcionar os livros (...) tentando 

contar com ela explorando mesmo, usando o que eu posso. É assim, dentro 

do horário que dá, inclusive agora com o laboratório de informática, eu, ano 
passado senti muita falta, no inicio eu comecei a levar e depois não consegui 

mais, porque os alunos que não tem dificuldade de escrita têm alguns que 

começam a ler e a escrita vai ficando (...), eles conseguem sim (...) eles estão 
muito bem em informática, eles conseguem produzir muito melhor do que 

com papel e lápis, e eu sinto falta disso aqui, eu comecei no semestre no 

inicio do ano passado a fazer até maio eu conseguia levar a minha turma, 

mas ai depois ai começou essa coisa de ter horário, ter que marcar, a CRE 
vive usando o nosso laboratório, a nossa Sala de Leitura para a reunião, ai a 

gente planeja, ai eu falo ―poxa, mas ali é que eu vou usar a sala para a minha 

turma‖, ah, mas a CRE precisou para fazer uma auditoria sei lá, tem que usar 
a internet tem que ir à Escola Pedro Ernesto, então a gente fica sem poder 

usar, eu realmente no dia que eu tentei usar acabei (...) nem levando mais, 

porque no dia que tem que levar não tem ninguém para levar, você vai 

cumprir no laboratório porque tem 9 computadores ou 8 funcionando quando 
não tem menos, para a gente dar conta, e você acaba (...) dando marretada 

(...) e desiste (PRT 3/Escola B). 

 

As PRT ao frequentarem a Sala de Leitura com seus alunos parecem não ter uma 

proposta para a promoção de leitura. Deixam os alunos escolherem à vontade, sem 

interferência na escolha do livro, sem indicação quanto ao tema, maturidade ou capacidade de 

interação como a leitura: 

 

A Sala de Leitura para mim ela é um espaço de mais liberdade, de criação, 

de imaginação, que você não precisa ficar atreladas com conteúdos e você 
pode agregar isso, ficar junto, e não ficar se prendendo aos conteúdos nas 

salas de aula, isso, (...) e tentar ver isso de outras formas da literatura, de 

relaxar, como saber ler, do prazer da leitura, é um momento que você 

aborda, (...) o seu espaço, (...) e de imaginação de criação de conhecimento 
de outras coisas, de outros mundos para as crianças que estão ali. Olha, eu 

gosto de, vocês viram como eu gosto de usar a Sala de Leitura como um 
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espaço de liberdade dele ler, porque ele quer, porque ele gosta é em ato de 

prazer (....) como um refluxo, como apoio porque eu estou trabalhando com 

conteúdo de sala e dependo de outras formas, de outras visões através do 
livro eu gosto de usar dessas duas formas uma como apoio a sala de aula e 

outro como intervalo mesmo (...) de recreação e de imaginação (PRT 

1/Escola A). 

 
Contar histórias é fundamental, deixar que eles manuseiem os livros, eu faço 

geralmente releitura de livros, que eles podem se manifestar através de 

desenhos, e geralmente, uma vez por semestre a gente com trabalha, por 
exemplo, com histórias da Mary (...) coleção da Mary França (...) eu trabalho 

muito com a coleção dela, então a gente elege um livro, o que a turma gostou 

mais, ou o livro que rendeu mais, ou livro não é, agora eu estou entrando na 

segunda historinha dessa turma que é a Mariana, trabalhei Fantasia, agora 
estou entrando na Mariana, ai no semestre a gente escolhe um livro, ai a 

gente vai para a Sala de Leitura faz a releitura desse livro às vezes até faz a 

reprodução do livro, ai ou cada um faz o seu, ou fazem dupla, ou em grupos, 
depende da maturidade da turma, quando eu sinto que dá para explorar, todo 

final de ano eu gosto de fazer exposição de livros confeccionados por eles. O 

primeiro passo é a leitura escolhida por eles, depois dos livros criados por 
eles (PRT 2/Escola A). 

 

Primeiro, a escolha livre do livro pela criança, o conhecimento do livro, da 

capa, como é o livro inteiro, é o primeiro momento dele no livro, como se 
constitui o livro, segundo momento dele, nome do livro, autor, aí vai (...) na 

contra capa, tudo ele manuseia depois eu passo para a leitura do livro (PRT 

3/Escola B). 
 

Atividades variadas, mas às vezes eu conto uma história e todos ouvem às 

vezes eles descobrem o livro, às vezes eu deixo com que todos eles 
manuseiem todos os livros e lá nós vamos fazer o caderninho, chamamos o 

caderninho de atividade, e esse caderninho de atividade eles lêem as 

histórias que eles querem e depois eles reproduzem à moda deles, e não tem 

nenhuma regra, é um caderno livre, aí fica muito menos.., e depois disso, 
eles ainda vêem para o blog, então ali na Sala de Leitura é a escrita e a 

informática (PRT 4/Escola B). 

 

No que se refere à categoria Finalidade da Sala de Leitura, para as PRT, a Biblioteca 

é um espaço frio, isolado, sem emoção, enquanto a Sala de Leitura é mais acolhedora, 

coletiva, flexível devido à disponibilidade do professor para a realização de um trabalho 

pedagógico. 

A diferença eu acho que é a privacidade, biblioteca é muito (...) de cada um 

na sua, no cantinho, a Sala de Leitura acho que dá..., aquela..., maior força 
acho que você consegue trocar, falar, ensinar, vivenciar através do livro de 

uma forma mais, não é aquela coisa isolada , é mais coletivo mesmo, a maior 

diferença acho que é o isolamento da biblioteca e o coletivo da Sala de 
Leitura, isso que é a diferença maior (PRT 1/Escola A). 

 

Biblioteca para mim é aquele lugar assim, triste, cheio de livros, um silencio, 

se você fala mais alto, todo mundo manda calar a boca, Sala de Leitura para 
mim, de uma escola, de um CIEP, de uma escola pública, eu já trabalhei em 

CIEP, é aquele lugar que tem vida, que tem alegria, que tem criança, tem que 
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ter barulho, tem que estar ali, é muito mais (...) é para receber o aluno, ele 

tem que se sentir muito a vontade ali, não tem que estar sentado, ficar 

quietinho, não faz aquilo, não faz isso (...), tem que ser o espaço dele entrar 
em contato com aquele mundo dos livros, dele poder curtir aquela leitura 

com prazer, mas ao mesmo tempo ele está ali admirando. A antes tinha 

teatro e era assim (...) ali fora (...) com roupas que eles vestiam, e aquilo ali 

era uma felicidade, era um espaço que era assim, deixavam o recreio para 
ficar naquele espaço (...) o espaço todo ali fora o ideal era ficar lá dentro (...) 

acho que era um espaço de fantasia, de encanto, de magia, de tudo, que a 

criança consegue jogar traumas, medos, tudo dela ali, então eles reverteram 
uma coisa mais positiva na vida deles, acho que o principal é isso, é resgatar 

o que tinha identidade, resgatar a auto-estima, ele enquanto cidadão, a gente 

consegue tudo através do livro eu acredito muito nisso, literatura é 

riquíssima (...) para resgatar o aluno, para tudo (PRT 2/Escola A). 
 

Biblioteca é um lugar frio, totalmente, não existe emoção. A Sala de Leitura 

tem emoção e essa emoção 50% devido ao ser, ao profissional que empresta 
dinamismo a ela, é assim é entrar na Sala de Leitura e ver que ela faz parte, 

ela interage, ela vive uma Sala de Leitura que foi pintada por ela, por uma 

direção, mas (...) pintar a Sala de Leitura é dizer ela tem, interesse pelo 
espaço (...) pelo o processo de leitura (PRT 3/Escola B). 

 

Pois é, que pergunta, não é, porque eu acho que bibliotecário, a biblioteca é 

um espaço frio, o livro está ali, aí tem um profissional lá ele diz assim: - 
estante A 41, e você vai lá procurar a estante A 41, o professor da Sala de 

Leitura é diferente, ele te apóia dentro do ambiente é, como é que se diz 

preparado para fazer com que o aluno tenha prazer em estar ali, então ele 
conduz este espaço com habilidade para que o aluno ao sair dali, tenha 

acrescentado à vida dele alguma coisa, eu acho que a biblioteca é para 

pesquisa (...) daqui a pouco as bibliotecas vão ficar antigas, mas se 
colocarem a figura do professor tomando conta dos livros, tudo muda, não é, 

sem corporativismo, mas o professor é diferença básica e vai por ai (PRT 

4/Escola B). 
 

Ao triangular os dados coletados por meio dos questionários, observações e 

entrevistas, verifica-se que os resultados encontrados são semelhantes àqueles dos estudos 

desenvolvidos por Carvalho (2000) e Fonseca (2004). 

Para ser professor de Sala de Leitura, não é necessária formação específica, o que pode 

contribuir para que a finalidade desse espaço, formar leitores, não seja ainda atingida. Além 

disso, tanto PSL quanto PRT, embora conheçam os documentos que definem essa como a 

primordial função da Sala de Leitura, mostraram não ter clareza do que seria o ato de ler ou 

do que seria formar o leitor. Citam a perspectiva freireana de forma reduzida, enfatizando a 

―leitura de mundo‖, parecendo apenas repetir o que leram, sem entender muito bem o que 

seria. Um trabalho interativo entre PSL e PRT parece não ocorrer, pois não foi verificada 

interação entre os planejamentos desses professores. As PRT expõem certa mágoa por haver 

um profissional indicado pela direção para atuar nas Salas de Leitura e talvez por isso só 

levem seus alunos ali quando aquelas estão presentes e às vezes nem os levam. 
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Foi possível perceber que não há cumprimento das normas especificas para a 

utilização da Sala de Leitura, o que faz com que esse espaço seja percebido como o lugar de 

prazer, tanto para as PSL, que se dedicam a cultivar o prazer da leitura com os alunos, quanto 

para as PRT, que definem a sala de aula como o lugar de construção de conhecimento e a Sala 

de Leitura como o lugar onde se desenvolvem múltiplas ―brincadeiras‖. Essa pode ser uma 

razão para que a frequência à Sala de Leitura seja pequena, pois está diretamente relacionada 

ao interesse do professor de turma, que é cumprir seu planejamento. 

A importância do cumprimento do planejamento também pode ser percebida pela 

baixa freqüência dos alunos de 1º ano, que estão sendo alfabetizados: são as que menos 

utilizam este ambiente que se destina, primordialmente, a formar o leitor. 

De acordo com os professores que participaram dessa pesquisa, a Sala de Leitura é 

mais acolhedora do que a Biblioteca, pois esta é vista como espaço onde se desenvolve 

pesquisa para aprender. A outra é onde se brinca, nem sempre para aprender. 

A finalidade da Sala de Leitura, para as professoras, não é apenas diferente daquela 

proposta pelos documentos oficiais. Elas a reelaboraram, atribuindo-lhe sentidos 

compartilhados por elas. Assim, a finalidade da Sala de Leitura parece se ancorar no lúdico e 

nas brincadeiras proporcionadas pelas mídias educativas que estão presentes naquele espaço. 

Como as professoras não têm muita clareza do que seria o ato de ler ou formar leitores, 

distorcem a finalidade da Sala de Leitura, destacando apenas o prazer de ler. Parecem 

suplementar os objetivos de seus próprios planejamentos, que não são compartilhados, o que 

prejudica a utilização desse espaço. 

Ao desempenhar funções que não condizem com suas atribuições, as PSL se vêem 

como um ―curinga‖, a carta do baralho que substitui qualquer outra. É assim também que as 

PRT vêem suas colegas e elas trabalham num espaço que pode ser definido como um 

―playground‖, ―um parque de diversão‖. É nesse espaço que as PSL comandam brincadeiras. 

Cabe ressaltar que os resultados aqui apresentados não resultam em conclusões 

definitivas quanto às representações sociais sobre Sala de Leitura, porque embora tenha se 

utilizado uma abordagem multimetodológica esta foi aplicada em um número reduzido de 

sujeitos (4 PSL, 20 PRT, quando da aplicação dos questionários; 2 PSL, 4 PRT, quando da 

realização das entrevistas conversacionais). Desse modo, devido a limites próprios esse estudo 

se voltou para como a finalidade da Sala de Leitura se encontra representada por esses 

professores. A pesquisa abre hipóteses, que necessitam ser ratificadas ou retificadas em novas 

pesquisas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Um país se faz de homens e livros. 
Monteiro Lobato 

 

 

Ao ver o Brasil estampado nas manchetes dos jornais como um país de não leitores e 

sendo professora de Sala de Leitura pensei por que, apesar dos investimentos em livros e 

equipamentos de mídia nos grandes centros feitos pelo Governo e demais instituições como a 

UNESCO, além de incentivos através de concursos, ainda assim continuamos com um alto 

índice de analfabetos funcionais. 

Uma pergunta calou fundo: Será que as Salas de Leitura não poderiam contribuir para 

a redução de tais índices? 

Na tentativa de encontrar resposta a essa questão, busquei conhecer as representações 

sociais da finalidade dessas salas, elaboradas por aqueles que as devem utilizar com os alunos: 

professores responsáveis pelas Salas de Leitura e professores regentes de turma. 

Nos documentos oficiais, a finalidade da Sala de Leitura está diretamente relacionada 

à formação do leitor. No interior da escola, a finalidade da Sala de Leitura provoca tensões 

que fazem deste espaço, um espaço mal aproveitado, desvalorizado pelos próprios 

professores, onde os alunos são os mais prejudicados tanto em sua formação como leitor 

quanto no seu próprio processo de aprendizagem. 

O prazer de ler torna-se brincadeira sem objetivo e também pude observar que as 

crianças em fase de alfabetização, e que poderiam desfrutar desse espaço para construir a 

leitura e a escrita, são aquelas que menos visitam a Sala de Leitura, embora os professores 

reconheçam ser ideal que desde pequena a criança tenha contato com livros, aprecie suas 

ilustrações, manipule e interprete da sua maneira o que vê. Para eles, é assim que se forma o 

gosto literário. 

Como não poderia deixar de ser, como professora de Sala de Leitura, contadora de 

histórias, só poderia concluir esse trabalho com uma pequena história. 
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O segredo 

Docéu, pensando com seus botões, resolveu investigar a finalidade da Sala de Leitura das 

escolas, porque ela entendia que esse espaço era muito importante para a formação das crianças. E 

acabou fazendo grandes descobertas. 

Ela descobriu que para os professores a Sala de Leitura é um espaço lúdico, de brincadeiras 

e de muito prazer. Ao adentrá-la a criança encontra um mundo de fantasias onde histórias são 

contadas, livros são manuseados ou lidos e os computadores levam a criança ao mundo de 

encantamento e descobertas. 

A chave deste espaço está nas mãos da professora de Sala de Leitura que é uma 

privilegiada, não precisa ser especializada para cuidar dela. No entanto, essa função tem seu preço: 

para tomar conta desse lugar mágico, de prazer e alegria, ela precisa se vestir de ―curinga‖, à 

semelhança da carta do baralho que pode ser usada em qualquer situação. Assim vestida, ela ocupa 

outras funções na escola, onde for preciso. 

Mas, para entrar nesse paraíso, sempre tem um segredo... 

A criança tem que trazer, desde pequena, um passaporte de experiências adquiridas no seio 

familiar, onde livros, revistas e jornais já fazem parte do seu universo. Para usufruírem do prazer 

que a leitura oferece, na escola, as crianças já precisam gostar de ler e aí fica difícil, porque muitas 

crianças, quando chegam nesse lugar, não conheciam livros, jornais ou computadores. Televisão, 

sim, que é mais comum. Assim, elas ficam à mercê da crença de alguns professores que não dá pra 

fazer muita coisa nesse espaço, só brincar, que não tem nada a ver com aprender. Daí, que os 

professores não valorizam esse espaço e nem o vêem como um novo mundo a desvendar e prendem 

as crianças nas salas de aula, que é onde se ―aprende‖. Ou as levam à biblioteca, que é lugar de 

pesquisar. 

Então, como a Sala de Leitura não é lugar de coisa séria, é um lugar só de brincadeira, ela 

se transforma num parque de diversão, orquestrado pelo ―curinga‖! 

Assim, tudo que fazem ali, é orientado pelas representações sociais que professores 

elaboraram sobre a finalidade da Sala de Leitura. 

Docéu ficou muito triste e pensou: Mas por que o ―curinga‖ não consegue mudar esse jogo? 

Será que as descobertas que ela fez poderiam ajudar todos os professores a mudarem seu 

pensamento sobre àquele espaço? 

Então, ela falou: — Vou levar tudo que descobri e conversar com os professores para que 

juntos possamos contribuir para que todas as crianças possam adentrar esse paraíso, sem precisar de 

passaporte. Mas preciso fazer isso rápido e contar com a ajuda de muitos professores, porque 

acredito que ―uma andorinha só, não faz verão‖. 
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES REGENTES DE TURMA (PRT) 

 

 

Instituição: Universidade Estácio de Sá – Mestrado em Educação 

Pesquisa: Sala de Leitura: Representações Sociais de Professores da Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro 

 

 

 
Prezado (a) Professor (a): 

Este é um questionário de pesquisa a respeito da finalidade das Salas de Leitura. 

Por favor, não se identifique.  

Muito obrigada por sua participação. 

 

Ana Celeste Moraes 
 

PRT (   ) 

 

 

IDENTIFIÇAÇÃO 

 

1- Instituição em que trabalha:_____________________________________________ 

 

2- Sexo:              (  ) F        (  ) M  

 

3- Formação:                         (  ) Normal                       (  ) Normal Superior 

(  )  Graduação               Qual? ____________________________ 

(  ) Mestrado                 (  ) Doutorado                     Qual?_________________________ 

 

4- Série em que leciona:________________________ 

 

5- Há quanto tempo você atua no Magistério? 

(  )1 a 5anos   

(  )6 a 10 anos   

(  )11 a 15 anos   

(  )16 a 20 anos  

(  ) mais de 20 anos 

 

6 - Os Professores de Turma de sua escola utilizam a Sala de Leitura com seus alunos: 

 

MUITO POUCO (    )         POUCO  (     )      MUITO (     )        BASTANTE (     ) 
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Responda as perguntas abaixo, sem deixar nenhuma em branco: 

 

 

1 

 

O que é leitura para você? 

 

 

 

 

2 

 

Que conhecimentos você 

tem sobre ato de ler? 

 

 

 

 

3 

Que conhecimentos você 

tem sobre formação de 

leitores? 

 

 

 

 

4 

 

Como você promove a 

leitura na sua sala de aula? 

 

 

 

 

5 

Como você propõe a  utilização da 

Sala de Leitura no seu 

planejamento? 

 

 

 

 

6 

Fale um pouco sobre a 

utilização da Sala de 

Leitura com seus alunos. 

 

 

 

 

7 

Como você promove a 

aproximação entre leitura na 

escola e a leitura na vida? 

 

 

 

 

8 

 

O que é a Sala de Leitura 

para você? 

 

 

 

 

Fale sobre você: 

 

9 

Como foi sua trajetória 

profissional? Você pode 

falar um pouco sobre ela? 

 

 

 

 

10 

Como você estabeleceu relação 

com a leitura? Você pode falar um 
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pouco sobre isso?  

 

11 

 

O que você lê?  

 

 

 

 

 

12 

 

O que você sugeriria para 

seus colegas lerem? 

 

 

 

 

 

13 

 

O que você indicaria para os 

alunos lerem? 
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APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES DE SALA DE LEITURA 

 

 

Instituição: Universidade Estácio de Sá – Mestrado em Educação 

Pesquisa: Sala de Leitura: Representações Sociais de Professores da Rede Municipal de 

Ensino do Rio de Janeiro 

 

 

 
Prezado (a) Professor (a): 

Este é um questionário de pesquisa a respeito da finalidade das Salas de Leitura. 

Por favor, não se identifique.  

Muito obrigada por sua participação. 

 

Ana Celeste Moraes 
 

PSL (     ) 

 

IDENTIFIÇAÇÃO 

 

1- Instituição em que trabalha:_____________________________________________ 

 

2- Sexo:              (  ) F        (  ) M  

 

3- Formação:                         (  ) Normal                       (  ) Normal Superior 

(  )  Graduação               Qual? ____________________________ 

(  ) Mestrado                 (  ) Doutorado                     Qual?_________________________ 

 

4- Há quanto tempo você atua no Magistério? 

(  )1 a 5anos   

(  )6 a 10 anos  

(  )11 a 15 anos 

(  )16 a 20 anos  

(  ) mais de 20 anos 

 

5 – Há quanto tempo você atua na Sala de Leitura? 

(  )5 a 10 anos   

(  )11 a 15 anos   

(  )16 a 20 anos  

(  ) mais de 20 anos 

 

6 - Os professores da sua escola utilizam a Sala de Leitura com seus alunos: 

MUITO POUCO (    )         POUCO  (     )      MUITO (     )        BASTANTE (     ) 
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Responda as perguntas abaixo, sem deixar nenhuma em branco: 

 

 

 

1 

Quem são os profissionais 

que atuam nas salas de 

leitura? 

 

 

 

 

2 

Como você se tornou 

professor da Sala de 

Leitura? 

 

 

 

 

3 

Você conhece os documentos que 

regem a prática do professor na 

Sala de Leitura? 

 

 

 

 

4 

 

Como você conheceu esses 

documentos?  

 

 

 

 

5 

 

O que é leitura para você? 

 

 

 

 

 

6 

Que conhecimentos você 

tem sobre o ato de ler? 

 

 

 

 

7 

Que conhecimentos você 

tem sobre formação de 

leitores? 

 

 

 

 

8 

Como você promove a 

leitura na sua escola? 

 

 

 

 

9 

Como você promove a 

leitura na Sala de Leitura em 

que você atua? 

 

 

 

 

10 

Como você promove a 

aproximação entre leitura na 

escola e leitura na vida? 
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11 

Fale um pouco sobre a sua 

prática na Sala de Leitura. 

 

 

 

 

 

Fale sobre você: 

 

12 

Como foi sua trajetória 

profissional? Você pode 

falar um pouco sobre ela? 

 

 

 

 

13 

Como você estabeleceu relação 

com a leitura? Você pode falar um 

pouco sobre isso? 

 

 

 

 

14 

 

O que você lê?  

 

 

 

 

 

 

15 

 

Cite pelo menos dois livros 

da sua área que você leu 

recentemente. 

 

 

 

 

 

16 

 

O que você sugeriria para 

seus colegas lerem? 

 

 

 

 

17 

Cite um livro que você 

sugeriria a um colega para 

ler. 

 

 

 

 

18 

O que você indicaria para os 

alunos lerem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

APÊNDICE C 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DE CAMPO 

 

 

Escola Municipal _____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________                                Telefone: _______________ 

Email da Escola: _____________________________________________________________ 

Email da Prof ª da Sala de Leitura: _______________________________________________ 

 

AMBIENTE DA SALA:  

 

Espaço Físico 

 

 

 

 
 

 

Mobiliário 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

Acervo 

 

 

 

 
  

 

Equipamentos 

Áudio Visuais 

 

 

 

 
  

 

Murais 
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ATENDIMENTO NAS SALAS DE LEITURA 

Carga Horária do PSL  

Existe horário fixo  

Os PRT usam a SL  

Empréstimo de livros  

 

REGISTRO DA ROTINA DO TRABALHO DA SALA DE LEITURA:  

(TRABALHO DO PSL) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO DA ROTINA DO TRABALHO DA SALA DE LEITURA:  

(TRABALHO DO PRT) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR REGENTE DE TURMA 

 

 

1.Qual a importância da Sala de Leitura na escola? 

2. Você leva os alunos à SL? Com que regularidade? 

3. O que você faz na Sala de Leitura? 

4. Está no seu planejamento a utilização da SL? 

5. Como você propõe a utilização da SL? 

6. Como o PSL propõe a utilização da SL? 

7. O que o PSL faz na SL? 

8. Como deve ser o trabalho do PSL? 

9. Qual o critério de seleção para o cargo de PSL? 

10. Você acha que precisa ter formação para atuar como PSL? Por quê? 

11. O que diferencia as salas de leitura das bibliotecas? E dos Multimeios? 

12. Para que serve a Sala de Leitura? 

13. Para que serve a biblioteca? 

14. Para que serve o Multimeios? 

15. Como são formados os leitores?  
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR REGENTE DE TURMA 

 

 

1. Qual o critério de seleção para o cargo de PSL? 

2. Você acha que precisa ter formação para atuar como PSL? Por quê? 

3. Como é o trabalho do PSL? 

4. Como deve ser o trabalho do PSL? 

5. Quais as atribuições do PSL? (O que ele faz na SL?) 

6.Qual a importância da Sala de Leitura na escola? 

7. O PT leva os alunos à SL? Com que regularidade? 

8. O que o PT faz na Sala de Leitura? 

9. Está no planejamento do PT a utilização da SL? 

10. Como você propõe a utilização da SL? 

11. O que diferencia as salas de leitura das bibliotecas? E dos Multimeios? 

12. Para que serve a Sala de Leitura? 

13. Para que serve a biblioteca? 

14. Para que serve o Multimeios? 

15. Como são formados os leitores? 
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APÊNDICE F 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pesquisa: Sala de Leitura: representações sociais de professores da rede municipal de ensino do RJ 

Instituição: Universidade Estácio de Sá - UNESA 

Pesquisadora: Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes  

Telefone: (21) 2567-3276                                                      Email: anaceleste@globo.com 

Orientadora: Drª  Helenice Maia Gonçalves  

Telefone: (21) 3258-0659                                                Email: helenice.maia@estacio.br 

Comitê de Ética em Pesquisa CEP/SMS-RJ                  Tel.: 2504-3196 / e-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 

 

 Eu ___________________________________________ RG _______________ declaro estar de acordo em participar 

da pesquisa realizada pela mestranda Ana Celeste de Vasconcellos Reis Moraes, RG 03788403-8 (IFP), orientada pela professora 

Drª Helenice Maia Gonçalves, a respeito da prática nas Salas de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do município do Rio 

de Janeiro, para posterior trabalho acadêmico, intitulado Sala de Leitura: representações sociais de professores da rede municipal 

de ensino do Rio de Janeiro, que se propõe a conhecer e analisar as práticas desenvolvidas pelos professores nas Salas de Leituras, 

buscando as representações sociais desses professores a cerca da leitura. 

 As entrevistas e os questionários serão realizados individualmente, em escolas localizadas na 2ª Coordenadoria Regional 

de Educação (CRE). 

  Estou ciente de que as respostas serão apenas para a pesquisa realizada. Fica garantida minha liberdade de desistência de 

participar da pesquisa a qualquer momento, bem como o sigilo e o anonimato, sem que ocorra qualquer tipo de coerção ou prejuízo. 

Fica garantida minha liberdade de não responder a questões que me causem algum constrangimento. 

 Quanto a custos e receita, estas são nulas, não havendo qualquer tipo de despesa de minha parte, ou ganho com minha 

participação nesta pesquisa. 

Recebi todas as informações necessárias, estando ciente dos objetivos de contribuir para as reflexões sobre as práticas nas 

Salas de Leitura das escolas municipais, e para que seus resultados possam contribuir para a melhoria do processo educativo. Serão 

mantidos todos os preceitos éticos legais durante e após o termino da pesquisa.  

Este termo será realizado em duas via para que uma fique com o entrevistado e outra com a pesquisadora. Em caso de 

dúvida, poderei entrar em contato com a pesquisadora pelos endereços ou telefones citados acima. 

Ciente dos termos propostos concorda em participar da pesquisa. 

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2010. 

Assinatura do participante: _____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________________________ 

 

mailto:anaceleste@globo.com
mailto:helenice.maia@estacio.br
mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

PORTARIA E/DGED Nº 41 

 

 

DEPARTAMENTO GERAL DE DUCAÇÃO 

PORTARIA E/DGED Nº 41 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.  

Estabelece normas para realização de pesquisas acadêmicas nas Unidades Escolares da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino. 
  

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO, da Secretaria Municipal 

de Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

a) a importância da contribuição das pesquisas nos processos educativos e de gestão; 

 b) a necessidade de preservar e difundir informações fidedignas, 

RESOLVE: 

 Art. 1º - As pessoas físicas interessadas em realizar pesquisas acadêmicas nas Unidades da 

Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino, devem submeter à avaliação do Departamento 

Geral de Educação- E/DGED, uma carta de apresentação da universidade a que estão 

vinculadas, acompanhada de texto descritivo sucinto contendo as seguintes informações: 

 I- Título 

  II - Área de Abrangência do Estudo 

 III- Objetivos 

  IV - Resumo da pesquisa 

V - Relevância do Estudo 

  VI - Metodologia 

VII- Instrumentos que serão utilizados 

 VIII- Cronograma 

  IX - Motivo da escolha da Rede Pública Municipal de Ensino para a pesquisa 

X - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, se couber.  

 XI- Prazo para o retorno da conclusão da pesquisa à Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - O pedido de autorização será endereçado ao Departamento Geral de Educação ao 

qual caberá a avaliação do cumprimento aos requisitos elencados no art. 1°. 

  Art. 3º - A carta de apresentação e os demais documentos concernentes à pesquisa deverão 

constituir processo administrativo, visando melhor preservação do material apresentado, 
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assim como maior facilidade e transparência no acompanhamento da tramitação junto ao 

SICOP- Sistema de Controle de Protocolo do Município do Rio de janeiro. 

Art. 4º - O processo deverá ser inaugurado na respectiva Coordenadoria Regional de 

Educação – E/CRE em cuja área dar-se-á a pesquisa. 

Art. 5º - O prazo para a constituição do processo mencionado no art.4°, será de, no mínimo, 

30 (trinta) dias de antecedência da data indicada para o início da pesquisa, cabendo a E/CRE 

remetê-lo ao E/DGED até 3 (três) dias úteis, após sua formalização. 

  Art. 6° - A planilha – frente e verso – que constitui o Anexo Único desta Portaria contém as 

informações básicas sobre a pesquisa e deverá constituir a última folha do processo de 

autorização, com todos os campos preenchidos pelo interessado, de forma clara e objetiva. 

Art. 7° - No caso da pesquisa envolver filmagem ou gravação com os alunos, será necessário 

que o pesquisador obtenha junto aos respectivos Pais ou Responsáveis a devida autorização de 

direito do uso de imagem, providência que deverá ser, antecipadamente, combinada com a 

direção da U. E., no tocante à forma, dia e horário de sua realização, respeitando-se o cotidiano escolar. 

Art. 8° - Na hipótese da pesquisa envolver a participação de alunos, com a apresentação de 

resultados individualizados, haverá necessidade de obtenção do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme Resolução CNS 196/1996, mantendo-se os mesmos 

procedimentos recomendados no art. 7°. 

Art. 9° - O E/DGED procederá a avaliação do projeto de pesquisa que, se considerado como 

veículo de contribuição para melhoria do processo educativo e/ou de gestão da Unidade 

Escolar, será autorizado. 

Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Subsecretaria Municipal de Educação – E/SUB. 

  Art. 11 - O E/DGED, após a autorização da pesquisa, providenciará um termo de 

compromisso a ser assinado pelo (s) pesquisador (es) e fará a publicação do deferimento no 

Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. Rio. 

Art. 12 - O responsável pela pesquisa, após seu término, deverá obrigatoriamente, apresentar 

suas conclusões ao E/DGED, por intermédio de registro escrito, datado e assinado, antes de divulgá-las. 

Parágrafo único – Artigos científicos e/ou trabalhos diversos resultantes de pesquisas devem 

ser remetidos ao E/DGED. 

Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria E/DGED 

n° 23 de 30 de junho de 2004. 

  Rio de Janeiro, de fevereiro de 2009. 

MARIA DE NAZARETH MACHADO VASCONCELLOS 
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ANEXO DA PORTARIA E/DGED N° 41 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009. 

  DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO 

 

Solicitação para realização de pesquisa acadêmica nas Unidades Escolares da Rede Publica 

Municipal de Ensino. 

1. Identificação da Instituição: __________________________________________________ 

 2. Área de conhecimento da pesquisa: ____________________________________________ 

 3. Nome do pesquisador:_______________________________________________________ 

4. Professor da Rede Municipal:         (  ) Não        (  ) Sim 

  5.Orientador da pesquisa: ______________________________________________________ 

 6. Síntese da pesquisa, explicitando o cunho e a metodologia da mesma. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Carta de apresentação da Instituição:  (  ) Não    (  ) Sim 

 8. Utilização de questionário:        (  ) Não   (   ) Sim 

Em caso positivo, indicar a quem será aplicado: ____________________________________ 

9. Do planejamento da pesquisa consta gravação ou filmagem?     (   ) Não      (   ) Sim 

10. Os resultados serão individualizados por alunos?        (   ) Não      (   ) Sim 

11. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP.        (   ) Não      (   ) Sim 

12. Tempo de realização: de     /     /       a       /      / 

13. Previsão para apresentação das conclusões da pesquisa ao E/DGED: ________________ 

___________________________________________________________________________ 

  14. Parecer final: _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 Rio de Janeiro,______ de ______de_________ 

 

______________________________________________ 

Titular do E/DGED 
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ANEXO B 

 

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E TERMO DE COMPROMISSO 
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ANEXO C 

 

PARECER Nº 250 A/2009 
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ANEXO D 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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ANEXO E 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NAS ESCOLAS 
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ANEXO F 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DAS SALAS 

DE LEITURA EM 2002 
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