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RESUMO 

 

 A leitura de textos literários pode ser considerada uma das melhores formas para se 

trabalhar com a linguagem humana, em qualquer etapa do ensino formal. Muito se tem 

investigado sobre as práticas de leitura literária no ensino fundamental e médio, então, 

buscamos em nossa pesquisa resgatar a leituras de textos literários em universitários como 

forma de estimular sua criatividade, imaginação, abrir novos horizontes interpretativos e 

auxiliar o processo de entendimento de suas leituras técnicas e de sua capacidade cognitiva de 

expressão linguística oral e escrita. Para tal, evocamos a responsabilidade da Biblioteca 

Universitária como promotora de atividades culturais e intelectuais, em especiais às de leitura, 

para disseminar a Literatura para os futuros professores de qualquer área de ensino. Nossa 

pesquisa voltou-se para a análise da Biblioteca Universitária como local para promoção da 

prática da leitura literária. A pesquisa fundamenta-se nos estudos de Brito (2014, 2016), 

Milanesi (1983, 2013), Silva (1995, 1997, 1998, 2009), Souza (2005), Santos (2010), para 

entender a necessidade em se trabalhar com leitura na universidade coadunaremos com as 

visões de leitura de Silva (1995, 1997, 1998), Freire (1983), Chartier (1998, 2009), Pontes 

(2012), Pontes e Azevedo (2017) Santaella (2014), Colomer (2007), Manguel (2017), Jouve 

(212), entre outros. A pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa (BOGDAN e BIKLE, 

2010), uma vez que nosso interesse foi analisar a realidade da leitura literária realizada por 

universitários, no contexto da biblioteca, buscando compreender os motivos de sua realização 

ou falta dela. Os sujeitos investigados foram os discentes dos cursos de licenciatura do Campus 

Central e os servidores da biblioteca central. Empregou-se a análise documental de fonte de 

dados primárias (GIL, 2002), buscando identificar o acervo disponível, bem como a quantidade 

de empréstimos de obras literárias realizada o ano de 2019; além da análise dos documentos 

oficiais que regem o funcionamento da biblioteca na IES. Para verificarmos a visão dos 

estudantes e dos servidores quanto a ser ou não um leitor, a percepção destes quanto à leitura 

literária na universidade e o papel da biblioteca nesse contexto, aplicamos um questionário 

abordando vários itens ligados à problemática analisada, constituído por perguntas de múltipla 

escolha e perguntas abertas destinadas a coletar as opiniões pessoais de cada um. Nossos 

achados mostram-se potencialmente positivos, uma vez que existem ações de incentivo à leitura 

literária sendo desenvolvidas pela biblioteca investigada; os discentes revelam-se abertos a 

realizarem mais esse tipo de leitura, sendo até mesmo incentivados por alguns docentes; muitos 

dos investigados mantêm em seu cotidiano práticas culturais e artísticas que podem ser aliadas 

da Literatura; bastando que haja, da parte da biblioteca a institucionalização, expansão e 



divulgação dos projetos de leitura, sejam de sua autoria ou em parcerias com os departamentos 

acadêmicos. 

Palavras-chave: Leitura literária; biblioteca universitária. 



ABSTRACT 

 

 Reading literary texts can be considered one of the best ways to work with human 

language, at any stage of formal education. Much has been investigated about literary reading 

practices in elementary and high school, so, in our research, we seek to rescue the reading of 

literary texts in university students as a way to stimulate their creativity, imagination, open new 

interpretive horizons and assist the process of understanding their technical readings and their 

cognitive ability of oral and written linguistic expression. To this end, we evoke the 

responsibility of the University Library as a promoter of cultural and intellectual activities, 

especially reading, to disseminate Literature to future teachers in any teaching area. Our 

research turned to the analysis of the University Library as a place to promote the practice of 

literary reading. The research is based on the studies of Brito (2014, 2016), Milanesi (1983, 

2013), Silva (1995, 1997, 1998, 2009), Souza (2005), Santos (2010), to understand the need to 

work with reading at the university, we will align with the reading visions of Silva (1995, 1997, 

1998), Freire (1983), Chartier (1998, 2009), Pontes (2012), Pontes and Azevedo (2017) 

Santaella (2014), Colomer (2007), Manguel (2017), Jouve (212), among others. The research 

used the qualitative approach (BOGDAN and BIKLE, 2010), since our interest was to analyze 

the reality of literary reading performed by university students, in the context of the library, 

seeking to understand the reasons for its realization or lack of it. The subjects investigated were 

the students of undergraduate courses at the Central Campus and the servers of the central 

library. Documentary analysis of primary data sources was used (GIL, 2002), seeking to 

identify the available collection, as well as the number of loans for literary works carried out in 

2019; in addition to the analysis of the official documents that govern the operation of the 

library at the IES. In order to verify the view of students and public servants as to whether or 

not to be a reader, their perception of literary reading at the university and the role of the library 

in this context, we applied a questionnaire addressing various items related to the analyzed 

problem, consisting of multiple questions choice and open-ended questions designed to collect 

each other's personal opinions. Our findings are potentially positive, since there are actions to 

encourage literary reading being developed by the investigated library and the students reveal 

themselves open to doing more of this type of reading, if there is enough, on the part of the 

library, institutionalization, expansion and dissemination of reading projects, either of their own 

or in partnership with academic departments. 

Keywords: Literary Reading;university library. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Muitos pesquisadores (MILANESI 1983, 2003; SILVA, 1995, 1997, 1998, 2009; 

BRITO, 2014, 2016; PONTES, 2012, 2017) já apontaram a necessidade em constituir as 

bibliotecas escolares como aliadas na formação de alunos leitores nas escolas brasileiras, no 

entanto, a maioria dessas pesquisas volta-se para o ensino fundamental e médio, deixando de 

lado o ensino superior, como se os benefícios advindos da leitura literária fossem restritos às 

primeiras etapas da vida escolar e a cientificidade da universidade não permitisse o contato com 

o subjetivismo contemplado pela literatura. 

 O espaço escolar é o principal local para o acesso à leitura literária, seja ela realizada 

em sala de aula, na biblioteca, em salas próprias para leitura ou em qualquer outro espaço, no 

entanto, acreditamos que só será possível uma leitura de qualidade se todos os profissionais 

envolvidos estiverem aptos a auxiliarem os novos leitores a tomarem gosto pela leitura. Para 

isso, todos os trabalhadores da educação: professores, supervisores, bibliotecários, secretários, 

entre outros, precisam incentivar o gosto pela literatura e não apenas os professores de língua 

portuguesa, por isso, defendemos que a universidade, enquanto formadora dos futuros 

profissionais, necessitam manter/ampliar as estratégias do ensino básico de formação de 

leitores, seja eles licenciados, bacharéis ou tecnólogos, um vez que todas as profissões, 

independentemente de serem ligadas ou não à educação, podem ser tocadas por meio das ideias 

articuladas nos textos literários, podendo ampliarem o repertório linguístico e a aprendizagem 

da própria língua. 

 Contudo, pela necessidade em se delimitar nosso objeto de estudo, restringimos nossa 

pesquisa aos cursos de licenciatura tendo em vista a sua responsabilidade na formação inicial 

de docentes que serão os responsáveis pelo incentivo à leitura das próximas gerações, no 

entanto, nossa pesquisa não inclui o curso de Licenciatura em Letras, uma vez que suas 

diretrizes curriculares exigem a formação literária, o que faz com que os graduandos, 

teoricamente, leiam as obras adotadas pelas disciplinas. Isso posto, o estudo aqui descrito 

pretende investigar: Como a biblioteca da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-

UERN (Campus Central) tem contribuído para a prática da leitura literária de discentes dos 

cursos de licenciatura? 

 A escolha pela biblioteca da UERN partiu de nosso vínculo profissional e afetivo a essa 

instituição em que dedicamos nossa atividade laboral há quase dez anos. Embora realizemos 

serviços técnico-administrativos em um setor que não seja na área de Letras, nossa formação 

em Licenciatura em Letras Vernáculas e a atuação na disciplina de Língua Portuguesa 
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(incluindo aqui aulas de gramática, literatura e produção de texto) no ensino médio,  

fundamental e o exercício de tutoria na disciplina de Análise e Expressão Textual no curso de 

Matemática EAD, permitiu-nos vislumbrar como se dão as práticas de leitura em todos os níveis 

de ensino formal e como elas ainda são mínimas e renegadas, quando comparadas ao ensino da 

gramática normativa, levando-se em conta o tempo disponibilizado nas aulas e a importância 

dada por muitos professores, pais e alunos.  

 A convivência diária nas redes sociais mostra a necessidade do povo brasileiro dominar 

as práticas de interpretação de texto, em especial aos fenômenos interpretativos tais como a 

ironia, o sarcasmo, a metáfora e analogia, entre outras, que demandam do leitor um maior nível 

de compreensão, especialmente nas mídias digitais. Além disso, sentimos a necessidade das 

pessoas terem uma visão mais crítica, humana e até mesmo empática com os conteúdos que são 

bombardeados virtualmente, sendo que, através da leitura de textos literários, acreditamos ser 

possível ampliar as possibilidades e diversidades de entendimento de ideias, valores e culturas. 

Talvez, nunca se tenha lido tanto como atualmente, uma vez que estamos constantemente em 

contato com os diversos tipos de leituras, sejam elas feitas no formato físico ou virtual, em 

murais, outdoors, na tela da televisão, computadores ou smartphones; no entanto, não 

questionamos a veracidade e a qualidade das informações que chegam e são compartilhadas 

instantaneamente, por não haver tempo hábil nem o costume em se verificar o que de fato é ou 

não real . 

 Quem tem acesso à leitura de obras literárias possui maiores chances de despertar as 

características necessárias para entender seu próximo, se entender melhor e posicionar-se 

criticamente no contexto em que vive. Cientes de tudo isso, sobreveio-nos a inquietação em 

tentar contribuir com a missão da universidade na formação de cidadãos críticos e criativos, 

assim, compreendendo o poder da leitura dos textos literários e percebendo a biblioteca 

enquanto ambiente de informações e cultura, propomos a pesquisa aqui descrita e, além disso, 

ao se formar professores leitores-literários teremos em cada sala de aula semeadores dessa 

prática. 

 Acreditamos que as bibliotecas universitárias devem superar o seu papel passivo de 

meras guardadoras/conservadoras de livros, indo além do empréstimo de materiais ao público, 

cabe a elas, então, agir como mediadoras/incentivadoras de leitura, de forma a demonstrar o 

poder do livro e da leitura, principalmente a leitura literária, uma vez que, mesmo sem nenhuma 

atividade prática por parte da biblioteca, os estudantes universitários acessam as obras técnicas 

relacionadas à sua formação profissional, sejam as disponibilizadas no espaço físico ou virtual 

dela ou em outros locais. 
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 Nesse sentido, nosso objetivo geral se configura em: Analisar como a biblioteca 

universitária da UERN contribui para a prática da leitura literária em discentes de cursos de 

licenciatura. 

 No que se refere aos objetivos específicos, visamos:  

a) Identificar as condições de leitura literária dos discentes dos cursos de licenciatura da 

UERN;  

b) Compreender como a biblioteca da UERN cumpre o papel social de formar cidadãos 

leitores;  

c) Contribuir para a ampliação das possibilidades de leitura literária no contexto da 

universidade, na biblioteca. 

  

       Ao entrar na universidade, o aluno se depara com uma realidade distinta da vivenciada na 

educação básica, especialmente porque há uma maior exigência na autonomia de sua 

aprendizagem. Questionamos se esses alunos chegam preparados para enfrentar os desafios da 

universidade. Muitos podem responder que sim, já que todos, para terem acesso ao ensino 

superior, passam por um processo seletivo, sendo sua maioria advinda do Exame Nacional do 

Ensino Médio por meio do Sistema de Seleção Unificada (ENEM/SISU). No entanto, poucos 

possuem realmente um bom preparo, ainda mais no tocante ao letramento literário até mesmo 

por esses exames de acesso não cobrarem tanto essa habilidade de forma direta, fazendo que 

com que professores e estudantes sejam desviados da leitura de obras literárias na sua 

preparação para o acesso ao ensino superior.  

 Mesmo que esse aluno tenha tido uma formação literária ideal no ensino básico, o não 

incentivo à leitura literária e a necessidade constante de leituras técnicas no ensino superior, 

tendem a afastá-lo de seu gosto pela leitura, o que pode refletir na forma como passará a ver a 

literatura em sua vida profissional futura dentro da sala de aula e até mesmo em sua vida 

pessoal.  

Na última edição da pesquisa Retratos de Leitura do Brasil (Instituto Pró-livro, 2019) 

os dados apontaram que os entrevistados na faixa etária de 14 a 17 anos, correspondente a 24%, 

leem por gosto, já na faixa de 18 a 24 anos (considerada a idade média dos alunos em ensino 

superior) o percentual cai para 17%, o que nos remete a influência que a universidade pode 

exercer pelo desejo ou não pela leitura. Caso um estudante não tenha incorporado em sua vida 

pré-universitária uma formação leitora, esse dado pode ser ainda mais agravado, pois o que já 

era inexistente não terá oportunidade de vir a desenvolver-se.  
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 Podemos questionar se é papel do ensino superior incentivar práticas de leituras de obras 

literárias na universidade e se positivo, qual instância seria a responsável por tal ato. Para 

responder essa pergunta, dialogaremos com os estudos de Brito (2014, 2016), Milanesi (1983, 

2013), Silva (1995, 1997, 1998, 2009), Souza (2005), Santos (2010), e analisaremos os 

documentos oficiais, tais como a Lei Federal nº 12.244/2010, a Lei Estadual nº 9.169/2009, o 

Manifesto da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias 

IFLA/UNESCO para as Bibliotecas Públicas (1994), Plano de Desenvolvimento Institucional 

da UERN (2016-2026) e Regimento Interno da Biblioteca. Para entender a necessidade em se 

trabalhar com leitura na universidade coadunaremos com   as visões de leitura de Silva (1995, 

1997, 1998), Freire (1983), Chartier (1998, 2009), Pontes (2012), Pontes e Azevedo (2017) 

Santaella (2014), Colomer (2007), Manguel (2017), Jouve (212), entre outros. 

 Dessa forma, apresentaremos nosso estudo a partir dos seguintes tópicos: Leitura 

literária na universidade: uma atividade possível?  em que discutimos a importância do discente 

realizar leituras literárias durante sua graduação, exibindo conceitos, potencialidades e 

destacando os benefícios para sua formação e futura prática docente, por meio da discussão 

sobre a Literatura e a leitura literária, o leitor e a leitura literária, os universitários e suas leituras 

e as práticas de leitura na universidade; no segundo momento, analisamos o papel da biblioteca 

universitária na formação acadêmica discente –  tratamos as funções da biblioteca universitária, 

os novos desafios frente às tecnologias e a necessidade de inovação e fomento de atividades 

voltadas para a leitura, em especial a leitura literária, para isso, traçaremos o perfil da biblioteca 

mostrando seus aspectos históricos e aspectos conceituais, trabalhando de forma mais detalha 

sobre o que é uma biblioteca universitária; os aspectos metodológicos são demonstrados numa 

seção própria de forma a caracterizar o tipo de pesquisa e as escolhas metodológicas adotadas 

para a melhor execução de nossos objetivos; por meio da aplicação de questionários e pela 

análise de documentos, tentamos perceber, no capítulo 5, a biblioteca da UERN como 

promotora de atividades leitoras, tanto na visão de seus servidores como nas dos discentes, 

usuários de seus serviços; apresentamos, por fim, novas possibilidades para que a biblioteca 

universitária se destaque como local de atividades culturais, despertando o gosto pela literatura 

e que promovam os empréstimos das obras do acervo e a ocupação dos espaços físicos 

disponíveis para os leitores. 
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2 LEITURA LITERÁRIA NA UNIVERSIDADE: ENTRE O POSSÍVEL E O 

DESEJÁVEL 

 

 A afirmação de que os professores devem proporcionar em seus alunos o gosto pela 

leitura já é algo consensual em todos os estudos que abordam a temática da prática de leitura 

no ensino médio ou fundamental, no entanto, nos cursos superiores e até nos de formação inicial 

,de professores os docentes universitários não possibilitam ações dessa natureza com seus 

discentes. Entendemos que essa lacuna é algo a ser analisado, uma vez que se uma prática é boa 

para o ensino básico, não deixará de ser também para o ensino superior. 

 A atividade leitora é requisito básico para qualquer estudante universitário. Nesse 

sentido, compreendemos ler em seu sentido mais amplo, que engloba desde a leitura de textos 

escritos à leitura de textos multimodais. Nos dias de hoje, com a globalização presente e com 

ela os diversos tipos de acessos remotos, é indispensável ser multiletrado para conseguir 

interagir nos espaços sociais presenciais e virtuais, os textos não se resumem unicamente aos 

enunciados falados e escritos como aconteciam anteriormente, eles integram múltiplas 

linguagens, multissemioses, culturas híbridas e multimídias, o que amplia as possibilidades de 

acesso ao mundo contemporâneo.  

 A contemporaneidade exige que os estudantes executem diversos tipos de leitura ao 

longo de seu dia, seja para trafegar nas ruas lendo a sinalização de trânsito; atualizando-se pelas 

notícias em jornais impressos ou virtuais; acessando novas informações em sites de buscas; 

comunicando-se com familiares e amigos nas redes sociais, ou conhecendo novidades 

científicas através da leitura de periódicos de sua área de estudo. Mas os textos literários no 

contexto universitário também precisam ter seu espaço junto às leituras técnicas dos cursos e a 

todos esses outros tipos de leitura.  

 Na universidade, são poucos cursos que fazem uso da literatura além dos que a tem 

como fonte de pesquisa, estudo ou inspiração, tais como os cursos de Letras, Teatro, Cinema, 

História, Filosofia. A atividade docente deveria estar alinhada à prática da leitura literária, isso 

não acontecer, desperta-nos curiosidade tal como Silva (2009) que demonstra sua preocupação 

com o fato dos professores brasileiros não serem leitores ativos, seja por falhas na formação, 

na precariedade das condições de trabalho ou até mesmo pela política educacional adotada não 

priorizar essa atividade, assim: 

 

Os resultados desse quadro lamentável e vergonhoso todos sabem: 

dependência de livros didáticos e outras receitas prontas, desatualização, 
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redundância dos programas de ensino, homogeineização das condutas 

didáticas, repertório restrito, ausência de habilidades e competências de 

leitura, estagnação intelectual, etc. (SILVA, 2019, p. 23) 

 

 Acreditamos que todos os indivíduos podem ser beneficiados pela prática da leitura 

literária e que o estudante universitário ainda mais, uma vez que amplia suas habilidades 

interpretativas, favorecendo o entendimento dos textos próprios de seu curso e o entendimento 

de si mesmo e do mundo que o rodeia, contribuindo com sua formação acadêmica, atuação 

profissional e convívio social. Colomer (2007, p.27) coaduna com essa visão, ao mostrar que 

os textos literários contribuem para a construção social do indivíduo e da coletividade, pois [...] 

“o texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade humana e oferece 

instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la, cria um espaço específico no qual 

constroem e negociam valores e o sistema estético de uma cultura”. 

 Cada curso se volta à sua área do conhecimento e prioriza a realização de leituras 

científicas que embasam a formação acadêmica de seus discentes, no entanto, o incentivo à 

leitura literária tal como é cobrado no ensino básico deixa de ser no ensino superior. Se a 

literatura tem tanto a contribuir para a formação da criança e do adolescente, ela não deixa de 

ser importante para o jovem e o adulto no âmbito universitário, nem mesmo fora do ambiente 

de ensino. 

 Buscamos neste capítulo mostrar a importância do incentivo à leitura literária no ensino 

superior, compreendendo o que é a Literatura, o que é um leitor, como o brasileiro está 

executando leituras atualmente e a necessidade de desenvolvimento da leitura no contexto 

acadêmico. 

 

2.1 A LITERATURA E A LEITURA LITERÁRIA 

 

 Difícil precisar a origem da Literatura e até mesmo conceituá-la por ser um fenômeno 

cultural e histórico. Advinda da linguagem oral e da necessidade de se repassar a cultura entre 

as gerações, seja através dos contos ou dos mitos, da prosa ou dos versos, a Literatura ganha 

destaque na Grécia Antiga, onde era conhecida por poesia. Jouve (2012) mostra que a palavra 

“literatura” decorre do latim litteratura (escrita, gramática, ciência) derivado do termo littera 

(letra), representando no século XVI a cultura do letrado – a erudição. 

 A partir dos estudos de Aristóteles, pensador grego que viveu entre 384 e 322 (A.C.), a 

humanidade passa a entender que a Literatura é um tipo de arte que utiliza as palavras para a 

imitação da vida real, transformando feitos do cotidiano como base para criar a ficção. 
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 Na Antiguidade, a Literatura era tida como uma forma de repassar aos cidadãos valores 

morais e éticos pela declamação de poesias épicas ou dramáticas, principalmente na Grécia, 

pois acreditavam que: 

 

Do ponto de vista pessoal, favorecia o ideal da arete, próprio do herói que, da 

prática daquela virtude, evidenciava suas qualidades físicas e morais. Do 

social, reprimia o individualismo exacerbado, colocando o interesse coletivo 

acima do privado. Do político, sublinhava a confiança na democracia, sistema 

pelo qual os atenienses se julgavam responsáveis e que procuravam conservar. 

(ZILBERMAM; SILVA, 2008, p.18-19) 

 

  Dessa forma, além da função de entretenimento, os textos literários repassavam, mesmo 

que de forma inconsciente para quem ouvia, os padrões de sociedade e comportamento que o 

Estado gostaria que os cidadãos seguissem. Zilbermam e Silva (2008) mostram como os textos 

narrados oralmente foram importantes para que houvesse a compreensão dos fatos históricos, 

para a preservação da memória coletiva e para a formação da identidade cultural das 

populações, principalmente quando a escrita não era algo tão comum e nem de fácil acesso. 

Através da oralidade, seja por declamação de poesias, epopeias ou dramas é que a população 

conseguia aprimorar-se intelectualmente, culturalmente e eticamente.  

 Mesmo com a proliferação da escrita, a oralidade ainda permaneceu por muito tempo 

como a principal forma de transmissão de ideias, pois saber ler e ter acesso aos textos escritos 

eram privilégios de poucos. Os textos começaram a ser escritos, primeiramente em papiros, 

pergaminhos e códices, atingindo seu auge com o uso do papel e da invenção da imprensa em 

meados do século XV, o que possibilitou a emissão dos livros numa escala ampliada.  

 Essa transformação no suporte em que os textos literários são veiculados fez com que 

uma maior parcela da população pudesse entrar em contato com as obras, não sendo mais 

necessário estar presente na hora de uma declamação pública. A figura do ouvinte presente de 

forma síncrona é substituída pela figura do leitor, que entra em contato com o texto de forma 

assíncrona; autor e leitor podem estar separados pelo tempo e pelo espaço sem prejuízo à 

transmissão das informações.  

Os livros possibilitaram maior alcance na veiculação dos textos literários em outros 

locais, fazendo com que se expandissem as fronteiras das estórias contadas e as possibilidades 

de contato do leitor com diversos imaginários e culturas. Com o uso das novas tecnologias 

digitais de informação e comunicação, os livros escritos passam também a ser produzidos em 

um novo suporte: os e-books ou livros digitais, o que expandiu, mais uma vez seu alcance, de 

forma exponencial. 
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 O texto literário abre variados caminhos possíveis levando em consideração que seu 

princípio é a ficção, logo tudo lhe é admissível pelo viés da subjetividade, da intuição, do 

imaginário e da fantasia, pois, ao contrário do texto objetivo: 

 

[...] o texto literário por definição, pode e deve ser subjetivo; pode inventar 

palavras; pode transgredir as normas oficiais da Língua; pode criar ritmos 

inesperados e explorar sonoridades entre as palavras; pode brincar com 

trocadilhos e duplos sentidos; pode recorrer a metáforas, metonímias, 

sinédoques e ironias; pode ser simbólico; pode ser propositalmente ambíguo 

e até mesmo obscuro. (AZEVEDO, 2004, p. 40). 

 

 Essa característica da obra literária possibilita que leitores distintos tenham diferentes 

interpretações e que sua validade seja indiferente ao passar do tempo, uma vez que a verdade 

de suas páginas não perece tais como acontece com informações e verdades científicas. A 

linguagem dos textos literários trabalha de uma forma própria a percepção da realidade que nos 

rodeia e dos fatos que entramos em contato a partir de suas páginas, uma vez que, como toda 

obra de arte, permite plurissignificações, recriando a realidade existente sem quebrar o vínculo 

com o real. A Literatura é ficção, mas não deixa de mostrar como o mundo real é, ou poderia 

ser. Para Barthes (2004, p. 18-19) 

 

[...] a literatura trabalha nos interstícios da ciência: está sempre atrasada ou 

adiantada em relação a esta. A ciência é grosseira, a vida é sutil, e é para 

corrigir esta distância que a literatura nos importa. Por outro lado, o saber que 

ela mobiliza nunca é inteiro nem derradeiro; a literatura não diz que sabe 

alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das 

coisas – que sabe muito sobre os homens. 

 

Nesse contexto, a literatura fala das coisas existentes de forma catártica e ampla, 

possibilitando identificações do leitor no texto, explorando diversas perspectivas e realidades 

de quem lê e de quem escreve. 

 Jouve (2012, p.136) afirma que a partir da leitura literária, as informações são 

assimiladas com a “[...] força de um impacto diferente do conseguido pelo discurso racional, 

pois [...] ela é sentida antes de ser entendida, portanto, sem ser compreendida”. Desse modo, os 

conhecimentos adquiridos por meio da literatura são frutos primeiramente do sentir, resultantes 

da imersão estética própria dos textos literários, fazendo com que o leitor não só compreenda o 

texto lido, mas imagine outras formas de realidade, o que pode causar transformações em si e 

no contexto em que vive.  
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 Candido (1972) destacou que os seres humanos necessitam diariamente consumir algum 

tipo de ficção, seja ele através da linguagem oral ou escrita, seja em pequenas manifestações 

ou em formas mais robustas, por isso a Literatura se destaca como um produto cultural 

fundamental, indo ao encontro dos desejos de nosso subconsciente de um pouco de fantasia e 

imaginação, uma vez que carrega em si elementos que ao mesmo tempo refletem a humanidade 

e auxiliam na formação interior do homem. 

 Entender Literatura não é uma tarefa tão simples como compreender uma receita de 

bolo, em que só basta ler os ingredientes e seguir o passo a passo do preparo. Uma forma 

pertinente de compreender o fenômeno Literatura, é por meio do letramento literário, o qual foi 

definido por Paulino e Cosson (2009, p.67 grifo dos autores) “[...] como o processo de 

apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Assim, tal como todos 

os processos exige-se que sigam ações sequenciais e contínuas. Através da mera leitura de 

textos literários podemos perceber as informações que são veiculadas, mas só a partir do diálogo 

profundo entre leitor/texto é que se possibilita a tomada de consciência. 

 O letramento literário é iniciado muitas vezes na primeira infância quando os pais 

contam histórias para seus filhos, tendo prosseguimento nas leituras realizadas na escola e 

perpetuando-se ao longo da vida escolar e fora dela, alcançando novos patamares a cada nova 

leitura de uma obra significativa. Mas não se restringe a isso, pois além dos textos escritos, a 

leitura literária pode abarcar também outros tipos de linguagem que carregam em sua 

composição traços de ficção, tais como o cinema, teatro, séries televisivas e até mesmo games 

e animes (ZAPPONE, 2008), dessa forma: 

 

[...] o conceito de letramento, aplicado ao estudo da literatura mostra-se 

bastante fértil, pois permite uma compreensão do literário situada para fora 

dos domínios estritamente ligados ao texto e abrem perspectivas para o estudo 

de variados aspectos relacionados ao modo como se constroem os padrões 

sociais de letramento literário que levam à efetuação de diferentes práticas em 

diferentes contextos. (ZAPPONE, 2008, p. 54).  

 

 Assim, o que importa não é o formato do texto ou seu gênero, mas a seu caráter ficcional 

que leva o leitor a construir novos significados, aguça a imaginação e a criatividade. Cada 

leitura tem o poder de incorporar novas experiências ao nosso subconsciente, a apropriação do 

texto lido faz com que seja modificado algo dentro de nós, servindo de base para outras 

experiências interpretativas dentro e fora do texto. Algo que só o texto literário é capaz de fazer, 

através da identificação emocional entre o texto e o leitor. 
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 Pontes (2012) explica que ler não se trata de uma atividade mecânica, muito menos 

automatizada, deve ser um ato reflexivo e verdadeiro, o leitor vivencia o texto estabelecendo 

relações com sua realidade. Assim, para se ler de maneira profícua necessita haver o 

envolvimento das experiências do leitor num diálogo profundo com o texto lido, buscando nas 

entrelinhas seu sentido, pois a leitura 

 

[...] só pode ser entendida numa perspectiva crítica, em que se admite as várias 

interpretações, o desvendar dos significados omitidos no texto, a busca da 

consciência do ser no mundo, estabelecendo um relação ampla com o texto e 

uma ação mediadora entre o ser humano e o presente, em busca de uma 

compreensão do que foi o seu passado e como será o seu futuro. (PONTES, 

2012, p. 28-29). 

 

 Dessa forma, para termos um letramento literário efetivo, necessitamos enxergá-lo 

enquanto um processo contínuo, que é criado na medida em que o leitor dialoga com os textos 

lidos e busca em suas experiencias de leitura e vida pregressa, formas de entende-los. 

 A prática de leitura literária tende a explorar variadas potencialidades da linguagem 

humana, como nenhuma outra forma de leitura pode proporcionar,  apresentando “[...] ao 

mesmo tempo uma vantagem qualitativa (ela é tomada diretamente do pensamento) e 

quantitativa (remete a uma multiplicidade de conteúdo)” (JOUVE, 2012, p. 117), e a partir dela 

podemos desenvolver melhor qualquer outro tipo de letramento que se faça necessário em nossa 

vida.   

Dentre seus muitos recursos a leitura literária guarda em si o poder de interligar, por 

meio das palavras, o presente, o passado e o futuro, sem, contudo, aprisioná-los em um único 

momento, mas ampliando suas possibilidades a cada contato com o leitor. Cosson (2014, p.16) 

demonstra que os textos literários têm a capacidade de (re)construir o mundo pela força da 

palavra 

 

[...] é no exercício da leitura e da escrita dos textos literários que se desvela a 

arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade 

letrada e se constrói um modo próprio de se fazer dona da linguagem que, 

sendo minha, é também de todos. Isso ocorre porque a literatura é plena de 

saberes sobre o homem e o mundo.  

  

 Através da leitura de textos literários, é possível a desconstrução e reconstrução de nossa 

visão do mundo, uma vez que o diálogo com o outro (separado de mim no tempo e no espaço) 

permite interações culturais e experiências inimagináveis na vida real. A leitura de textos 
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literários, diferentemente de outros tipos de textos, enriquece a nossa experiência humana ao 

mostrar que nossa existência no mundo poderia ser diferente do que é. 

 Manguel (2017) destaca a visão metafórica da leitura literária como uma viagem, pois 

através dela não há somente a decifração das palavras, mas o reconhecimento do mundo, sendo 

o livro uma estrada a se percorrer. Cabe ao leitor – viajante – retirar-se a cada jornada de seu 

habitat e seguir para os caminhos descortinados pelas páginas. Para ele, os livros denotam 

experiências do mundo, podendo por isso ser, metaforicamente, o próprio mundo; dessa forma, 

“[...] viver, então, é viajar através do livro do mundo; e ler abrindo caminho através das páginas 

de um livro é viver, viajar pelo próprio mundo,[...] ” (MANGUEL, 2017, p. 23-25). 

 Assim, a leitura de textos literários amplia nosso universo cultural, favorece o espírito 

crítico ao expandir nossa capacidade de análise, reflexão e liberdade de juízo e faz-nos viajar a 

outros mundos e épocas diferentes da nossa. 

 

2.2 O LEITOR E A LEITURA LITERÁRIA 

  

 Tal qual como o conceito de Literatura, o entendimento do que vem a configurar-se com 

um leitor foi sofrendo modificações ao longo do tempo. Inicialmente, leitor era apenas aquele 

que conseguia decifrar um texto escrito.  Hoje, o conceito de leitor abarca também a leitura de 

imagens estáticas e em movimento, sons, vídeos, mapas, gráficos, gestos, entre outros, além da 

leitura feita da junção de vários tipos de mídias.  

 Azevedo (2004, p.38) resume o que leitores:  

 

[...] são pessoas aptas a utilizarem textos em benefício próprio, seja por 

motivação estética, seja para receber informações, seja como instrumento para 

ampliar sua visão de mundo, seja por motivos religiosos, seja por puro e 

simples entretenimento. 

 

 Nessa visão, leitor é o indivíduo que consegue mobilizar determinado tipo de texto a 

fim de encontrar determinada informação que deseja, sabendo buscá-la no local correto: se 

necessita de conhecimentos mais detalhados sobre um fenômeno sabe que poderá recorrer às 

obras científicas; se deseja se atualizar de fatos do cotidiano o mais provável é que recorra aos 

noticiários da televisão, jornais impressos ou site de notícias; mas se quer entrar em contato 

com a espiritualidade, certamente irá utilizar a Bíblia ou outros textos religiosos. 

 O leitor pode ser considerado o elemento mais importante na história da literatura, uma 

vez que o papel do autor se finda na escrita do texto, mas a interação do leitor com a obra é algo 

infinito, podendo ser feita de maneiras distintas de acordo com cada leitor, contextos históricos 
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e sociais. Uma mesma obra pode adquirir outros sentidos a cada nova leitura feita por uma 

mesma pessoa, ao mesmo tempo em que o leitor ganha novos conhecimento a cada interação 

com o texto lido. Chartier (2009) expõe a liberdade que o leitor possui em subverter o texto 

lido, impondo-lhe significados de acordo com suas práticas de leitura, amadurecimento 

intelectual, cultura, classe social, os sistemas de representação da época em que é realizada a 

leitura, entre outros. 

 Para Barthes (2004), ao escrever um texto o autor deve considerar o leitor como um dos 

personagens, uma vez que ele pode ocupar um, ou vários pontos de vista ao entrar em contato 

com a história. Ser leitor é ir além da mera decodificação, pois ao se entregar a leitura: “[...] o 

leitor é tomado por uma inversão dialética: finalmente, ele não decodifica, ele sobrecodifica; 

não decifra, produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita e incansavelmente atravessar por 

elas: ele é essa travessia.” (BARTHES, 2004, p. 41, grifo do autor). 

 Terra (2014) explica que, diferentemente dos textos informativos que precisam ser 

claros, coerentes e inequívocos, os textos literários apresentam certo grau de incompletude que 

depende da interação entre o leitor para a construção de sentidos, devendo, portanto, existir 

“[...] uma relação ampla do texto e uma ação mediadora entre o ser humano e o contexto em 

que se encontra inserido [...]” (PONTES, 2012, p.22) para que se complete perfeitamente o 

processo de leitura significativa. Todo texto tem como objetivo básico ser lido por alguém, 

talvez, os textos literários sejam os que mais necessitam do leitor, uma vez que somente após a 

leitura o sentido terá seu sentido plenamente (re)construído. 

 Há de se destacar as principais “[...] capacidades do leitor: resgatar experiências, 

transgredir leis físicas, traduzir e reinterpretar informações, aprender fatos, deleitar-se com 

mentiras e julgar.” (MANGUEL, 2017, p. 110). Na conexão com uma obra literária, findam-se 

as regras aplicadas à vida real e concebe-se um contrato com o autor, tomando como verdade o 

que se apresenta naquele livro.  

 Vários autores trazem conceituações sobre os tipos de leitores existentes. Alguns criam 

conceitos mais técnicos, como Santaella (2014) que nomeia os leitores como contemplativo, 

movente, imersivo ou ubíquo; ou podem ser mais poéticos, tais como Manguel (2017) que 

utiliza metáforas para dividir os leitores em viajante, torre ou traça.  

 Segundo Santaella (2014), o leitor contemplativo é aquele que prefere realizar uma 

leitura individual, solitária, silenciosa, concentrada, e que seus processos de interpretação são 

marcados pela abstração e a conceitualização. É o leitor do século XVI, que tem no texto escrito 

seu único meio de leitura, o ato de folhear as páginas e de se recolher para realizar leituras é um 
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momento sagrado, recolhido de qualquer distração, sendo realizado preferencialmente em sua 

casa, na biblioteca. 

 O leitor movente surgiu com a modernidade, adaptando-se a sua velocidade, ele 

consegue realizar leituras mesmo com distrações, ocorrendo instabilidades em sua percepção, 

fazendo dele um leitor apressado de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas. Esse tipo de 

leitor não faz somente a leitura de textos, mas das imagens incorporadas que colaboram com o 

entendimento das informações. Os textos que eram feitos para durarem através da impressão 

agora têm a validade limitada a um dia pelas notícias trazidas nos jornais diários, dessa forma, 

são muitos dados que o leitor tem a sua disposição e ele não pode perder tempo para se 

concentrar somente ao que está escrito. 

 Além disso, a modernidade trouxe também outras formas de linguagem: tais como o 

cinema, as sinalizações de trem, bonde, publicidades espalhadas pelas ruas, tudo isto exigiu que 

o leitor se adaptasse  

 

Esbarrando a todo instante em signos, signos que vêm ao seu encontro, fora e 

dentro de casa, esse leitor aprendeu a transitar entre linguagens, passando da 

imagem ao verbo, do som para a imagem com familiaridade imperceptível. 

Isso se acentua com o advento da televisão: imagens, ruídos, sons, falas, 

movimentos e ritmos na tela se confundem e se mesclam com situações 

vividas. Assim, enquanto a cultura do livro tende a desenvolver o pensamento 

lógico, analítico e sequencial, a exposição constante a conteúdos audiovisuais 

conduz ao pensamento associativo, intuitivo e sintético. (SANTAELLA, 

2014, p. 31). 

 

 De um leitor já acostumado a lidar com vários tipos de linguagens e a intercalar 

momentos de distração e concentração na leitura, surge um outro tipo de leitor: o imersivo. O 

leitor imersivo é aquele que navega em telas e programas de leituras, num universo 

hipermidiático de signos, estando cognitivamente em estado de prontidão. Esse tipo de leitura 

ultrapassa o que está no texto, seja ele escrito ou imagético, o texto se faz à medida que o leitor 

interage com ele, clicando em seus linques, indo de uma página a outra, buscando informações 

em fontes variadas. Este tipo de leitura é imprevisível, pois diferente do livro impresso ou de 

um filme de cinema que segue uma sequência linear página após página, cena após cena, a 

leitura imersiva se faz a cada clique, ocorrendo distintamente a cada pessoa, sendo inimaginável 

o caminho que cada uma irá seguir após abrir a primeira tela. 

 Assim como o leitor movente permitiu o surgimento do leitor imersivo, a existência 

deste e a proliferação da internet móvel em smartphones e das redes sociais, fez com que a 
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mobilidade física e o ciberespaço interagissem constantemente, surgindo assim um novo tipo 

de leitor: o ubíquo. 

 O leitor ubíquo é aquele que trafega num mesmo instante nos espaços físico e virtual, 

seu foco é alterado paralelamente entre esses dois meios, sem demorar-se ou desconectar-se de 

nenhum; ao mesmo tempo em que anda pelas ruas realizando variadas leituras, está conectado 

às redes sociais interagindo com pessoas em vários locais do mundo: “O que lhe caracteriza é 

uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder o 

controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado.” 

(SANTAELLA, 2014, p.35). 

 A autora destaca, contudo, que um tipo de leitor não substitui o outro, podendo um 

mesmo indivíduo orbitar entre esses tipos de acordo com a leitura realizada, fase cognitiva, 

motivação para leitura ou contexto. 

 Adotando conceitos metafóricos, Manguel (2017) comenta algumas visões simbólicas 

que a leitura vem apresentando ao longo do tempo. Primeiramente, ele traz a visão da leitura 

enquanto viagem o que remete ao leitor o papel de viajante. Para ele, quando o leitor entra em 

contato profundo com o texto, a leitura torna-se um meio de transporte pelo espaço, podendo 

superar barreiras geográficas, físicas, históricas, sociais, culturais, entre outras. A 

viagem/leitura tem somente a imaginação como limite, levando em conta que: “[...] o espaço 

ao nosso redor comporta significado e de que cada paisagem conta uma história, iluminando o 

ato da leitura com o sentido de decifração não apenas das palavras na página, mas do próprio 

mundo” (MANGUEL, 2017, p.55), a peregrinação do leitor no texto representa uma jornada 

entre o que já é de nosso conhecimento e o percurso pelo terreno inexplorado. 

 Vale destacar que a viagem discutida por ele não se resume unicamente ao plano 

intelectual, pois também evoca sensações físicas: 

 

A experiência intelectual de atravessar as páginas ao ler torna-se uma 

experiência física, chamando à ação o corpo inteiro: mãos virando a página ou 

dedos percorrendo o texto, pernas dando suporte ao corpo receptivo, olhos 

esquadrinhando em busca de sentido, ouvidos concentrados no som das 

palavras dentro de nossa cabeça. (MANGUEL, 2017, p.30). 

 

  No entanto, o referido autor destaca alterações em como as leituras feitas na atualidade 

destoam da visão apresentada, uma vez que estamos sempre (des)conectados pela realização de 

várias leituras concomitantes na tela de smartphones, representando a viagem aqui “[...] apenas 

no sentido de passar imediatamente de um lugar a outro, desprezando diferenças de latitude e 

longitude” (MANGUEL, 2017, p.58). Assim, a imagem que se tinha antigamente sobre a 
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viagem possibilitada pela leitura centrada, focada, sofreu alterações: o leitor não busca mais a 

reflexão de si mesmo, tentando encontrar- no mundo, mas “[...] para a maioria dos viajante de 

hoje, uma parte essencial da experiência é evitar estar consigo mesmo.” (MANGUEL, 2017, p. 

59). 

 Seguindo esse raciocínio, assim como há vários modos de viagem, há também vários 

tipos de viajantes: o que se envolve com a paisagem, com os habitantes locais e o que ao invés 

de conectar-se ao mundo, se retira do mundo, utilizando a trajetória como fuga e sem se deixar 

ficar por um instante em cada novo mundo. 

 O segundo tipo de leitor apresentado por Manguel (2017) representa aquele que se isola 

fisicamente e intelectualmente do mundo para a realização de suas leituras. Esse tipo de leitura 

foi praticado principalmente pelos primeiros cristãos como forma mais eficiente para dialogar 

com Deus, uma vez que permitia ler os textos sagrados sem inferência, possibilitando a reflexão 

e meditação plena na Palavra. Normalmente, recolhiam-se em celas, cavernas, desertos ou em 

torres erguidas em locais ermos. Esse leitor, em sua torre de marfim, alheia-se dos problemas 

do mundo, ou refugia-se para compreendê-lo melhor. 

 Embora bem aceito pelos religiosos, o hábito de afastar-se do mundo não era bem visto 

pela população em geral, considerando esses leitores excêntricos, alheios aos problemas da 

sociedade e arrogantes que se fechavam em suas torres privilegiadas 

 

[...] a imagem da torre como propiciadora de reclusão para intelectuais 

ensimesmados começou a ser usada para descrever não o seu refúgio, mas seu 

esconderijo, a cela para onde eles iam para fugir dos deveres do mundo. Na 

imaginação do público, a torre de marfim tornou-se um refúgio erguido em 

oposição à vida nas ruas embaixo, e o intelectual ali escondido passou a ser 

visto como um esnobe, um frouxo, um indolente, um misantropo, um inimigo 

do povo (MANGUEL, 2017, p. 79). 

 

 Essa imagem dupla do recolhimento dos leitores na torre de marfim ainda perdura até 

hoje, uma vez que a clausura possibilita de um lado a reflexão, permitindo a melhor interação 

e entendimento dos textos e, por outro lado, pode criar uma barreira entre o leitor recluso, a 

vida real e a busca por enfrentar os problemas e dilemas do mundo. 

 Em decorrência dessa visão negativa do leitor enclausurado que prefere livros à 

interação com as outras pessoas, surge a imagem do leitor traça, um glutão que devora livros 

de forma indiscriminada, realizando leituras superficiais, sendo conhecido na Idade Média e no 

Renascimento como o Louco dos Livros – “[...] uma criatura perdida numa selva de palavras, 

sem conexão com a realidade cotidiana, vivendo num mundo que de faz de conta que não tem 
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qualquer serventia prática para seus concidadãos” (MANGUEL, 2017, p. 121). Relembramos 

aqui dois personagens da Literatura que são considerados loucos em decorrência do excesso de 

leitura: Dom Quixote (CERVANTES, 1605) e Policarpo Quaresma (BARRETO, 1915); o 

primeiro vira um cavaleiro andante após o consumo excessivo de romances de cavalaria, 

chegando até mesmo a guerrear contra dragões imaginários e, o segundo, um nacionalista 

apaixonado por livros que busca encontrar nas leituras realizadas uma saída para os problemas 

políticos, econômicos e culturais do Brasil, é internado em manicômios e motivo de chacota 

por expor suas opiniões não convencionais, tais como o resgate do Tupi como língua oficial 

brasileira. 

 Mas, assim como as outras conceituações, ser leitor traça admite uma dupla 

interpretação, podendo também representar o devorador de livros que nutre sua alma com as 

palavras lidas, possibilitada pela ingestão cuidadosa e que a utiliza para crescer enquanto ser 

humano para si e para o mundo que o rodeia, já que “Somos criaturas leitoras, ingerimos 

palavras, somos feitos de palavras, sabemos que palavras são nosso meio de estar no mundo, e 

é através das palavras que identificamos nossa realidade e por meio de palavras somos, nós 

mesmos, identificados” (MANGUEL, 2017, p. 139).  

 No quadro 1, trazemos as conceituações trabalhadas, de forma resumida: 

 

Quadro 1 – Tipos de leitores Santaella (2014) e Manguel (2017) 

TIPO DE 

LEITOR 

CARACTERÍSTICAS AUTOR/ TIPO DE VISÃO 

Contemplativo 

Leitura individual, solitária, 

silenciosa, concentrada. Abstração e a 

conceitualização 

SANTAELLA (2014) 

Visão objetiva, técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movente 

Realiza leituras mesmo em meio a 

distrações, é um leitor apressado de 

linguagens efêmeras, híbridas, 

misturadas 

Imersivo 

Navega em telas e programas de 

leituras, num universo hipermidiático 

de signos, estando cognitivamente em 

estado de prontidão 

Ubíquo 

Trafega num mesmo instante nos 

espaços físico e virtual, oscilando entre 

os dois sem perder o foco de nenhum e 

demorar-se em cada um deles 

  

(Continua...) 
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(Continuação) 

TIPO DE 

LEITOR 

CARACTERÍSTICAS AUTOR/ TIPO DE VISÃO 

Viajante 

Transporta-se pelo espaço, podendo 

superar barreiras geográficas, físicas, 

históricas, sociais, culturais, entre 

outras, por meio da leitura 
 

MANGUEL (2017) 

Visão subjetiva, metafórica 

 

 

 

 

MANGUEL (2017) 

Visão subjetiva, metafórica 

Torre 

Isolado fisicamente e intelectualmente 

do mundo para a realização de suas 

leituras, ficando alheio aos problemas 

do mundo ou buscando compreendê-lo 

melhor 

Traça 

Devorador de livros, podendo 

representar o leitor superficial ou 

aquele que nutre sua alma com as 

palavras lidas, que fazem da leitura 

formas de crescer intelectualmente 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Destacamos aqui que ser leitor é compreender o mundo e utilizar-se da linguagem da 

melhor maneira possível; buscando através dela interagir em sociedade, viajar no tempo e no 

espaço por culturas e histórias distintas, conhecer o que é real e abrir-se para as fantasias; enfim, 

ser leitor é estar aberto a ser outro a cada leitura, mas sem deixar de ser você mesmo com 

possibilidades de reinventar-se e ampliar as perspectivas existentes. 

  

2.3 UNIVERSITÁRIOS E LEITURAS 

 

 Alcançar uma vaga no ensino superior é algo superestimado na sociedade brasileira, 

uma vez que se entende que os alunos que conseguem atingir tal nível de ensino sairão da 

universidade com um diploma, terão um emprego garantido e serão, necessariamente, bem-

sucedidos em sua profissão. Outro mito quanto aos universitários é de que eles possuem todas 

as competências e habilidades propostas pela educação básica, dessa forma, os responsáveis 

pela formulação dos currículos dos cursos superiores têm como base um discente idealizado 

que, na muitas vezes, encontrará dificuldades em se adaptar as atividades ali propostas em 

decorrência das limitações da formação anterior. 

 Espera-se que o universitário seja um leitor maduro pois já vem desenvolvendo práticas 

leitoras nas etapas anteriores de escolarização; no ensino médio culpa-se o ensino fundamental 
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pela pouca compreensão leitora dos alunos; no ensino fundamental culpa-se os pais por não 

incentivar e nem realizar leituras em casa com os filhos. A universidade, por sua vez, questiona 

o ensino básico pelas dificuldades dos discentes, não percebendo sua parcela de culpa por ser 

ela a formadora dos profissionais que atuam no ensino básico e por não adotar formas de 

incentivar e de proporcionar o desenvolvimento de práticas leitoras, além da técnica/científica. 

 

2.3.1 Um retrato da leitura dos universitários  

 

 Para avaliar os hábitos de leitura, os avanços e, principalmente, os desafios em formar 

novos leitores, o Instituto Pró-livro realiza a cada quatro anos uma pesquisa intitulada Retratos 

da Leitura no Brasil. A última edição no ano de 2019, realizou 8.076 entrevistas entre outubro 

de 2019 e janeiro de 2020, em todos os estados brasileiros.  A pesquisa considera leitor quem 

realizou qualquer tipo de leitura, seja em formato físico ou digital, de um livro inteiro ou em 

partes, nos últimos três meses anteriores à entrevista. Destacamos que essa edição foi ampliada, 

em relação aos outros anos, sendo adicionados outros questionamentos para identificar os 

hábitos de leitura literária dos brasileiros. 

 O quadro 2 demostra a quantidade de entrevistados que se consideram leitores em todos 

os anos da pesquisa: 

 

Quadro 2 – Quantidade de leitores 

Unidade 2007 2011 2015 2019 

Penetração (%) 55 50 56 52 

Milhões de leitores 95,6 88,2 104,7 100,1 

Fonte: Instituto Pró-livro, 2019 

 

 Ao visualizar o total de pessoas que se consideram leitoras, percebemos que há uma 

tendente oscilação, em que em um ano aumenta e na outro diminui o total de leitores. Os dados 

acima revelam uma perda de 4,6 milhões de leitores, entre os anos de 2015 e 2019. Um ponto 

positivo que podemos destacar é que, ao observamos as respostas quanto à intensidade de 

relacionamento com a leitura dos entrevistados (Quadro 3), podemos perceber que em 2019: 

• Houve um aumento das pessoas que gostam de ler: 1% a mais que o ano de 2015 

declaram gostar muito de ler e 2% a mais que gostam pouco de ler; 

• Caiu o total de pessoas que não sabem ler de em dois pontos percentuais; 

• As pessoas que não gostam de ler diminuiu de 23 para 22%; 
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• Ao somarmos o total de indivíduos que responderam gostar de ler, seja muito ou pouco, 

alcançamos o maior índice de todas as pesquisas: 76% (2019), 73% (2015), 62% (2011) 

e 67% (2007) 

 

Quadro 3 – Intensidade de relacionamento com a leitura 

Ano Não sabe Não gosta Gosta um pouco Gosta muito 

2007 9% 23% 39% 28% 

2011 9% 30% 37% 25% 

2015 4% 23% 43% 30% 

2019 2% 22% 45% 31% 

Fonte: Instituto Pró-livro, 2019 

 

 No entanto, em todos os níveis de escolaridade pesquisados, houve uma queda no total 

de pessoas que se consideram leitoras (de todos os tipos de livros):  

 

Gráfico 1 – Pessoas que se consideram leitoras, por escolaridade 

 

Fonte: Instituto Pró-livro, 2019 

  

 Indo mais além nos dados da pesquisa, percebemos que dentre os entrevistados que 

estavam cursando o ensino superior, no ano de 2015, 93% consideram-se leitores e em 2019, 
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86%; responderam gostar muito de ler 57% em 2015 e 48% em 2019, gostar pouco, 35 em 2017 

e 39 em 2019. É preocupante notar a diminuição de leitura nos universitários, ainda mais por 

se tratar de uma etapa do ensino formal que exige uma maior autonomia dos estudantes e que 

requer a realização de variados tipos de leituras. 

 Os dados da pesquisa de 2019 mostram que os maiores índices de leitura, em geral, entre 

os respondentes com nível superior são de livros técnicos ou universitários (28%) e didáticos 

(28%), perdendo apenas para a leitura da Bíblia (30%) e de outros livros religiosos (30%). Ao 

analisarmos a leitura de Literatura em todas as categorias citadas, obtemos os seguintes índices: 

romance (33%), contos (20%) e poesias (16%), algo que numa primeira vista pode parecer 

positivo, mas ao compararmos com a porcentagem de outros tipos de livros como: autoajuda 

(17%), culinária, artesanato e como fazer (16%), saúde e dieta (14%); percebemos que os 

números de leitores de literatura não são tão altos assim. 

 Não queremos julgar o tipo de leitura realizada por pessoas com nível superior, mas 

mostrar que se há um espaço na vida dessas pessoas para realizar leituras, elas podem encaixar 

mais livros literários e terem uma experiência significativa com a linguagem. Defendemos que 

a leitura literária é capaz de despertar prazer, podendo ser um tipo de lazer que vai além da mera 

distração e ocupação de tempos ociosos, ela é “[...] capaz de fazer voar, sonhar, viver, despertar 

sentimentos, fazer pensar, relacionar, analisar, mas sobretudo com prazer” (PONTES, 2012, p. 

34). 

 Acreditamos que a leitura é uma “[...] prática social a ser devidamente encarnada na 

vida cotidiana das pessoas, e cujo aprendizado se inicia na escola, mas que, de forma nenhuma, 

deve delimitar nos limites da experiência acadêmica.” (SILVA, 1998, p. 21-22, grifo do autor) 

e, além disso, cremos que “Todos os seres humanos podem se transformar em leitores da 

palavra e dos outros códigos que expressam a cultura, mesmo porque carregam consigo o 

referido potencial biopsíquico (aparato sensorial + consciência que tende à compreensão dos 

fenômenos)” (SILVA, 1998, p. 47), assim, qualquer indivíduo, desde que incentivado e que 

possua motivação para tal, pode vir a se tornar um leitor, independentemente da idade que tenha 

e do nível de ensino que esteja cursando ou tenha cursado 

 Vilas Boas (2020) mostra em seu estudo com professores de Língua Portuguesa, em 

formação inicial, que não há espaço na universidade para outros tipos de leituras além das 

cobradas nas disciplinas, uma vez que a maioria dos seus docentes não oportunizam momentos 

de diálogos sobre outras leituras que os discentes, ou até mesmo os próprios docentes realizam 

ou poderiam realizar, se houvesse incentivo. Através do relato de uma estudante, há a indicação 

de “[...] ausência de leitura de fruição no âmbito universitário, leitura de extrema importância 
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para a formação de leitores. Como querer que ele seja leitor ativo se nos espaços legitimados 

de leitura, como o é o espaço acadêmico, ele não tem oportunidade para esse tipo de leitura?” 

(VILAS BOAS, 2020, p. 112-113)  

 Cabe aqui mostrar que, em 2019, a pesquisa Retratos de Leitura voltou-se mais para a 

área de Literatura, apresentando alguns questionamentos próprios à leitura literária, dentre eles 

trazemos o quadro 4 que mostra a leitura de livros de literatura por vontade própria e por 

indicação da escola, independente do suporte: 

 

Quadro 4 - Leitura de livros de literatura 

2019 Fundamental 

I 

Fundamental 

II 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Leitura por vontade própria 32 47 49 57 

Leitura por indicação da escola 30 39 32 33 

Fonte: Instituto Pró-livro, 2019 

 

 Preocupa-nos o fato de a escola estar agindo pouco como incentivadora de leituras, 

sendo que 5.045 (66%) leitores dizem não ter incentivo da escola para realizar leituras literárias 

o que nos fez visitar outros dados da pesquisa de 2019, deparando com as seguintes 

observações: 

a) dentre os principais motivos para ler um livro – por escolaridade, tivemos como as duas 

maiores respostas no Ensino Fundamental I o gosto (37%) e por motivos religiosos 

(15%); no Ensino Fundamental II, gosto (26%) e distração (18%); no ensino médio, 

crescimento pessoal (22%) e gosto (21%); no Ensino Superior crescimento pessoal 

(24%) e atualização cultural ou conhecimento geral (21%). A exigência escolar ou 

faculdade foi apontada apenas por 7, 5, 3 e 4% dos entrevistados; 

b) Quando questionados sobre o gosto pela leitura, 67% (2015) e 66% (2019) dos 

entrevistados responderam não terem sidos influenciados por alguém para gostar de ler; 

sendo que 11% em 2019 disse ter sido influenciado por algum professor ou professora 

a ler e em 2015, 7% deu a mesma resposta, fato interessante quando comparado aos que 

responderam ter sido influenciados pela mãe ou responsável do sexo feminino, pois 

houve uma inversão dos valores, sendo em 2019 8% e em 2015, 11%, assim há uma 

preponderância entre as maiores influencias na leitura: professores(as) e/ou mães ou 

responsáveis do sexo feminino;  
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c) As pessoas que responderam que estavam lendo um livro no momento da pesquisa, 

apontam também o gosto ou interesse pessoal como o motivo para ler o livro atual em 

42% (2011), 47% (2015) e 44% (2019); a indicação da escola aparece com 25% (2011) 

e 10% (2015 e 2019); 

d) Quando questionados quem indicou o último livro que leu ou está lendo, 25% dizem 

não ter recebido indicação, enquanto 22% dizem ter recebido indicação de um 

professor(a) e 22% de um amigo(a). 

 

 Análise preocupante e que faz despertar a necessidade em criar mais estratégias de 

incentivo à leitura em todos os níveis de ensino, lembrando que cada etapa de escolarização 

tem sua responsabilidade e que simplesmente ignorar que seu aluno não chegou em determina 

nível de ensino com as competências leitoras que deveria não te faz um melhor professor que 

os anteriores. Além disso, necessitamos ampliar para outras disciplinas o estímulo à leitura, 

pois ela é essencial para todas as áreas do conhecimento e não apenas à área de linguagens. 

 Vilas Boas (2020) chama a atenção para o fato de que os professores precisam ser 

leitores ativos, quando levadas em consideração as necessidades intrínsecas do ofício docente, 

no entanto, muito do que é lido está nos livros didáticos, manuais, diretrizes e outros tipos de 

leituras técnicas, além das que fazem no seu cotidiano, como qualquer outro indivíduo que 

habite uma cultura letrada.  Os alunos necessitam reconhecer em seus professores que ler faz 

parte de sua vida, não só da vida profissional, mas da vida pessoal, e isso poderá refletir 

positivamente na motivação de seus alunos para também se tornarem leitores. 

 

2.4 PRÁTICAS DE LEITURA LITERÁRIA NA UNIVERSIDADE 

 

 Estar na universidade e ler podem ser considerados dois lados de uma mesma moeda, 

uma vez que é impossível ser universitário sem realizar algum tipo de leitura. Hoje, para se 

manter atualizado das últimas notícias, conectado ao seu município, estado, país e ao mundo e 

para acessar os conteúdos de seu curso superior exige-se que o estudante saiba realizar 

diferentes tipos de leitura que possam dar conta da multiplicidade de linguagens nos textos 

(impressos, digitais, em mídias audiovisuais) que circulam na diversidade cultural.  

 No entanto, salientamos a necessidade de se resgatar a leituras de textos literários em 

universitários como forma de estimular sua criatividade, imaginação, abrir novos horizontes 

interpretativos e auxiliar o processo de entendimento de suas leituras técnicas e de sua 

capacidade cognitiva de expressão linguística oral e escrita, pois o texto literário tem 
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características próprias que nenhum outro gênero textual compartilha, podendo agir na 

consciência humana de formas inconscientes. Vilas Boas afirma que somente através do 

fortalecimento da cultura letrada é que os docentes poderão desenvolver sua autonomia e se 

sentirão aptos a formarem leitores, pois: 

 

É preciso que durante o processo formativo seja permitido aos professores em 

formação inicial e – na formação continuada também –, além do 

fortalecimento do contato com leituras artístico-literárias, filosóficas e 

científicas, [...], que eles tenham oportunidade de construir suas histórias de 

leitor, de viver a leitura em suas vidas como uma prática emancipatória, de 

viver a leitura como espaço de conhecimento e experiência, para que, assim, 

se tornem mais autônomos e tenham condições de formar leitores. (VILAS 

BOAS, 2020, p.137) 

 

 Um dos maiores problemas apontados por pesquisas que medem o desempenho dos 

alunos em idade escolar é a falta de entendimento dos textos escritos. Pesquisas como o 

Programa Internacional de Educação de Estudantes - PISA, Sistema de Avaliação da Educação 

Básica – SAEB - e Retratos de Leitura do Brasil mostram níveis preocupantes quanto à 

compreensão leitora, no entanto, o ensino superior não reflete sobre esses dados para mudar a 

formação dos futuros professores e, consequentemente, dos futuros alunos deles, ao trabalhar 

na tentativa de resgatar a atividade leitora em seus discentes, mantendo a visão de que cada 

etapa do ensino tem suas responsabilidades e se não cumprida por quem deveria, a etapa 

seguinte segue adiante sem se importar com as deficiências herdadas, uma vez que não são de 

sua competência. 

 As pesquisas realizadas na universidade mostram com apreensão os dados dessas 

avaliações, propondo modos de como o professor da educação básica deve proceder para obter 

melhores resultados, mas, ao mesmo tempo em que a universidade propõe mudanças no ensino 

básico, não vemos esse mesmo empenho em mudar também a configuração como forma seus 

alunos, os futuros docentes. 

 Em exemplo ao que foi afirmado acima, citamos nossa pesquisa ao Portal da CAPES no 

Catálogo de Teses e Dissertações em que buscamos os descritores “leitura literária”, obtendo 

um total de 904 (novecentos e quatro) registros, sendo 120 teses e 784 dissertações. Realizamos 

a leitura de todos os títulos das produções, observando quais delas apresentavam algum estudo 

voltado para a formação de leitores na universidade, sendo que as produções que geraram 

alguma dúvida em seu título, foi feita a leitura dos resumos, resultando, assim, em dezoito 

teses/dissertações.   
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Quadro 5 – Teses e Dissertações sobre leitura literária 

AUTOR TÍTULO ANO TIPO OBSERVAÇÕES 

QUEIROS, 

Emanuela Carla 

Medeiros de. 

Tecendo saberes sobre a 

formação inicial em 

literatura no curso de 

pedagogia: as vozes dos 

graduandos 

2019 Tese Não disponível para 

download 

PEREIRA 

JUNIOR, Nilo 

Marinho  

A Biblioteca Universitária 

Professor Severino 

Francisco e 

suas ações de incentivo à 

leitura na UFT. 

2019 Dissertação Analisa a relevância das 

ações de incentivo à leitura 

realizadas no 

âmbito da biblioteca 

universitária 

BARRETO, 

Damaris de 

Queiroz  

A leitura literária no 

contexto acadêmico 

2019 Dissertação Voltada para alunos da pós-

graduação em Ciências da 

Informação 

LIMA, Maria 

Aparecida Moura 

de  

Formação leitora e 

literária de graduando(a)s 

de Letras/Espanhol da 

UECE: um estudo sobre a 

relação crenças-formação-

prática de uma professora 

de espanhol 

2018 Dissertação Estudo de uma graduanda, 

que também é professora do 

ensino básico, do curso de 

Letras/Espanhol da 

Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) 

BRENER, 

Fernanda 

Machado  

Práticas de letramentos 

literários multimodais na 

formação do professor-

leitor 

2018 Tese Estudo a partir de duas 

disciplinas semestrais 

propostas a um curso de 

licenciatura em Língua 

Inglesa 

MARQUES, 

Gláucia Maria 

Bastos  

A leitura literária na 

formação de professores e 

no exercício 

da docência: de leitores 

em formação a formadores 

de leitores 

2017 Tese Análise de duas graduandas 

do Curso de Letras – 

Habilitação em Língua 

Portuguesa da UECE, que 

já atuam 

no mercado de trabalho 

como professoras da 

disciplina de Língua 

Portuguesa, 

em turmas de 9º ano do 

Ensino Fundamental 

WANDERLEY 

Maria 

Auxiliadora 

Cerqueira 

Literatura na universidade: 

Para quê? 

2015 Tese Análise de docentes de 

ensino da 

Literatura nos cursos de 

Licenciatura em Letras em 

instituições de Ensino 

Superior 

de dois países: Brasil e 

Portugal 

(Continua...) 
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(Continuação) 

AUTOR TÍTULO ANO TIPO OBSERVAÇÕES 

LOPES, Paulo 

Henrique Moura  

A leitura de obras 

literárias nos cursos de 

língua estrangeira: de 

justificativa para 

avaliação oral a um uso 

eficaz para o fomento da 

competência leitora 

2015 Dissertação Estudo com duas turmas do 

quinto semestre do curso de 

espanhol do Núcleo de 

Línguas da Universidade 

Estadual do Ceará, 

GABRIEL, 

Gisleuda de 

Araújo  

Práticas de leitura literária 

em aulas de FLE: 

desmistificando 

crenças sobre o texto 

literário em contexto de 

formação de 

professores de francês na 

UECE 

2013 Dissertação Estudo com alunos da 

graduação do curso de 

Letras/Francês noturno, 

SANTOS, Maura 

Maria dos  

Relações de estudantes de 

letras com a 

Leitura literária: entre 

leituras 

Profissionais e comuns 

2013 Tese Investigação com 

graduandos de Letras da 

Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

CARVALHO, 

Letícia Queiroz 

de  

A leitura literária em 

espaços não escolares e a 

universidade: diálogos 

possíveis para novas 

questões na 

formação de professores 

2012 Tese Investigação com 

graduandos de Letras e 

Pedagogia 

FARENZENA, 

Deline  

A leitura na formação do 

universitário e suas 

intervenções nos 

processos educativos: 

formas de interação com o 

meio 

2011 Dissertação Estudo de egressos de curso 

superior de uma 

comunidade rural 

WANDERLEY 

Maria 

Auxiliadora 

Cerqueira  

A formação do professor 

e a Literatura: 

a terceira margem 

2011 Dissertação Verificação com 

graduandos do curso de 

Letras Vernáculas da 

Universidade Federal da 

Bahia 

SANTOS, Sonia 

Alves Cunha dos 

Leitura como construção 

cultural: Práticas de 

leitura literária nos cursos 

de formação de 

professores 

2009 Dissertação Não disponível para 

download 

STEPHANI, 

Adriana Demite 

Vício Circuloso: o papel 

da universidade na 

(má)formação do leitor de 

literatura no nordeste 

goiano 

2009 Dissertação Pesquisa realizada com 

alunos ingressantes e 

concluintes do Curso de 

Letras da Universidade  

Estadual de Goias e alunos 

do Ensino Médio. 

  

(Continua...) 
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(Continuação) 
AUTOR TÍTULO ANO TIPO OBSERVAÇÕES 

MARTINS, Eliane 

Dias  

Leitura literária e 

formação de 

professores: um 

estudo sobre 

parceria entre 

universidade e 

escola básica 

 

2008 Dissertação A pesquisa investiga 

dimensões teóricas e 

práticas de projetos 

colaborativos que envolveram 

professores da escola com 

formação 

na área, pesquisadores da 

universidade e estudantes em 

fase de conclusão da 

Licenciatura em 

Letras/Português 

PAULA, Clélia 

Andrade de  

O uso de mapas 

conceituais no ato 

de 

leitura literária: uma 

análise das 

sínteses semióticas 

de alunos 

do ensino superior 

2002 Dissertação Estudo com o 3º ano do Curso 

de Letras da Universidade para 

o 

Desenvolvimento do Estado e 

da Região do Pantanal – 

UNIDERP, 

NASCIMENTO, 

Regina Lúcia da 

Silva 

A prática de leitura 

literária no Curso de 

Letras da 

Universidade 

Federal do Amapá: 

algumas reflexões 

2001 Dissertação Investigação de discentes do 

Curso de Letras da 

Universidade Federal do 

Amapá 

Fonte: Dados obtidos no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, em 02 de abril de 2020 – 

organizado pela autora em 2020 

 

 Pelo exposto no quadro 5, depreendemos que a investigação sobre as práticas de 

formação de leitores literários na universidade ainda é escassa, uma vez que na busca realizada 

menos de dois por cento dos trabalhos encontrados tinham por objeto os estudantes 

universitários. Destacamos ainda que entre os produções encontradas, 02 não estavam 

disponíveis para download; 01 investigou egressos de cursos superiores de uma comunidade 

rural (ou seja, não são mais universitários); 01 fez o estudo de alunos de uma pós-graduação 

em Ciências da Informação; 01 analisou estudantes do curso de Espanhol do Núcleo de Línguas, 

podendo ser universitário ou não; 01 estudou as atividades de incentivo à leitura de uma 

biblioteca universitária e 16 foram investigações em cursos de Letras, sendo que em uma foi 

feita a análise conjunto do Curso de Pedagogia.  

 Indagamos aqui qual os motivos que levam à pouca investigação da leitura literária na 

universidade, pois acreditamos que a literatura tem muito a contribuir com a formação 
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acadêmica de todos os discentes, independente da etapa do ensino que estejam cursando, e 

também na graduação, uma vez que; 

 

A leitura transforma, informa, emociona e humaniza. Traduz e nos aproxima 

do que é humano em diferentes tempos, lugares, sentidos, culturas e 

sentimentos. É a principal ferramenta para a aprendizagem e para a educação 

de qualidade, e condição essencial para o desenvolvimento social de uma 

nação (FAILLA, 2016, p. 21). 

 

 O texto literário tem o poder de evocar no leitor mecanismos de interação linguística 

que nenhum outro gênero textual compartilha, visto que somente nele “[...] o autor evoca, 

instiga e indica referenciais que o leitor também transforma ou recria por meio de um processo 

de atribuição de significados” (SILVA, 1995, p. 25).  Assim, podemos afirmar que a leitura 

literária requer sempre do autor uma atitude de recriação, não se configurando como um ato 

passivo nem muito menos mecânico. 

 Notadamente, os cursos de licenciatura necessitam incorporar atividades de leitura 

literária em seus componentes curriculares, uma vez que tanto os universitários como seus 

futuros educandos serão beneficiados, a leitura literária pode ser trabalhada de forma 

interdisciplinar, bastando haver um olhar mais integrativo 

 

Os cursos de formação de professores precisam pensar na formação leitora 

tanto dos que estão formando como dos discentes da educação básica 

inserindo em suas práticas discussões e relações da teoria com a prática numa 

proposta interdisciplinar que possibilite a ampliação de temáticas e de 

participantes das mais diversas áreas na perspectiva de que a leitura é para 

todos(as) e que as possibilidades da leitura literária são inúmeras, desde as 

relações com o contexto social até as interações dos diversos conhecimentos 

e saberes ali elencados (PONTES e AZEVEDO, 2017, p. 354). 

 

 Entendemos que o ato de ler textos literários reflete positivamente no exercício da 

profissão docente, porque essa prática é capaz de formar professores-leitores, autônomos, 

críticos, reflexivos; além disso, capazes de influenciarem seus futuros alunos a seguirem, 

também, pelo mundo da leitura, pois, “[...] sem professores que leiam, que gostem de livros, 

que sintam prazer na leitura, muito dificilmente modificaremos a paisagem atual da leitura 

escolar” (SILVA, 1989, p. 22). 

 Para que os textos literários voltem a ocupar um lugar de destaque nas universidades e 

na educação básica é necessário que o papel de formador de leitores não seja somente restrito 

ao professor de linguagens, nem muito menos ao ensino básico.  
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3 PAPEL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

DISCENTE 

 

 Considerada uma instituição milenar e guardiã da produção cultural e intelectual da 

humanidade, a biblioteca sempre desempenhou papel de destaque na sociedade pelo 

conhecimento armazenado nos livros dispostos em suas estantes. Durante muito tempo, a única 

forma de entrar em contato com as informações de nossos antepassados ou importantes estudos 

da época, era através do acervo das bibliotecas. Motivo pelo qual, ser detentor do acesso às 

bibliotecas configurava-se como forma de poder e de manter-se dominante. Milênios se 

passaram, e os papiros evoluíram para telas de smartphones; milhares de livros podem ser 

acessados onde o leitor quiser, sem a necessidade de deslocamento até uma biblioteca; muitos 

grandes clássicos, antes enclausurados e escondidos, agora estão disponíveis em qualquer site 

de busca, à distância de um clique. 

 No entanto, ainda hoje, faz-se necessária a existências de bibliotecas físicas, em especial 

ao falarmos de sua importância para as instituições de ensino formal, sejam públicas ou 

particulares. Uma vez que “uma biblioteca está aberta não apenas para emprestar livros para 

aqueles que não dispõem de recursos para adquiri-los, mas para abrir ao infinito as 

possibilidades de acesso à informação.” (MILANESI, 1983, p.65). 

 Todas as instituições de ensino devem ter disponíveis bibliotecas com acervo físico e 

virtual suficiente para a consulta de seus alunos e professores, tal como preconiza a Lei nº 

12.244/2010 e os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância 

disponibilizados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES/MEC 

(BRASIL, 2017). 

 Neste capítulo, traçaremos os conceitos e história das bibliotecas e as transformações de 

sua importância ao longo tempo, bem como demonstramos o papel da biblioteca universitária 

na formação acadêmica dos alunos. 

 

3.1 BIBLIOTECA: ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 A popularização da biblioteca está diretamente entrelaçada à origem e proliferação dos 

livros e à ideia de que a informação precisa ser armazenada para ser protegida, repassada às 

futuras gerações e à necessidade de se encontrar de maneira mais eficaz o que está guardado. 

 Souza (2005) apresenta uma trajetória que vai desde as primitivas representações 

escritas da humanidade até a formação das primeiras bibliotecas em solo brasileiro. Destacamos 

que os gregos já faziam uso papiros entre os séculos VI e V a.C. como uma maneira de 
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conservar os textos, sendo ainda, no entanto, a principal forma repassa-los ao público a 

oralidade, uma vez que a maioria da população não tinha acesso aos textos escritos e nem sabia 

ler. O registro mais antigo de uma biblioteca é a do rei Assurbanipal (668-626 a.C.), em Nínive, 

fundada no século VII a.C., com documentos gravados em placas de argila (ROCHA, 2010). A 

biblioteca mais conhecida e considerada a mais importante da Antiguidade era a da cidade de 

Alexandria no Egito, segundo Milanesi (2013) havia por volta de 700.000 rolos de papiros em 

sua coleção. 

 A casta sacerdotal e a nobreza romana fizeram das bibliotecas particulares uma forma 

de manter o poder em suas mãos, pois quem detém a informação, possui o poder. Até mesmo 

as bibliotecas públicas criadas nesse período eram estratégias de manutenção do poder imperial, 

pois serviam para abrigar acervos escolhidos conforme os critérios de censura elaborados para 

manter o poder em suas mãos (SOUZA, 2005). 

 Milanesi (1983) considera que os cristãos foram os que mais colaboraram para a 

preservação das obras literárias pois, como sabemos, no mundo antigo a forma rudimentar de 

escrita em papiro ou pergaminho era custosa, minuciosa e demandava muito tempo, além disso, 

eram constantes as guerras e as disputas territoriais, e o povo vencedor tinha por hábito aniquilar 

a cultura dos vencidos, dessa forma muitas bibliotecas foram destruídas e obras desaparecidas. 

No entanto, em seus conventos, os católicos dedicavam-se a manuscrever e traduzir textos 

litúrgicos, a Escritura Sagrada e obras profanas, cujo teor era considerado interessante para seus 

fins, assim, muito do que chegou ao nosso tempo, resultou do trabalho de cópia dos 

monastérios. 

 Souza (2005) mostra que já em meados do século XIII existiam várias universidades 

funcionando na Europa sendo impraticável que somente os monges continuassem a reproduzir 

os textos dos livros para atender a demanda, dessa forma, os próprios estudantes começaram a 

fazer cópias, sendo popularizado nessa época o ofício de calígrafo, iluminista e encadernador. 

O que fez com que outras obras além das religiosas fossem preservadas através da cópia de suas 

páginas. Com a difusão das universidades por toda a Europa, cresce a necessidade de acesso 

aos textos utilizados em sala de aula, assim:  

 

Agregadas a essas instituições surgem também suas bibliotecas. Mesmo ainda 

resultando de uma tradição monacal tendo em vista o grande número de 

bibliotecas vinculadas aos mosteiros e às congregações religiosas, as 

bibliotecas universitárias atendem diretamente às necessidades de bibliografia 

descrita nos currículos dos cursos superiores. Essa necessidade por leitura, e 

leitura impressa, marca também a evolução bibliográfica vista a partir do 
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Século XV, superando tradições e barreiras relativas ao objeto livro e a 

fidelidade de seus conteúdos. (NUNES e CARVALHO, 2016, p. 176). 

 

 Os acontecimentos que mais contribuíram para a proliferação dos livros e para a 

formação de novas bibliotecas foram a produção e utilização do papel como suporte para a 

escrita e a criação da imprensa de Gutenberg, no século XI. Nesse período, rapidamente, são 

produzidos milhares de livros impressos o que resulta numa maior quantidade de exemplares 

de um mesmo título, na facilidade em se encontrar determinada obra e na capacidade em se 

publicar o texto de vários autores no formato de livro. Essa expansão refletiu na criação de 

novas bibliotecas públicas e privadas, sendo a maior revolução da história da cultura letrada. 

Por outro lado:  

 

As bibliotecas deixam de ser tesouros para se tornarem serviços e os livros 

perderam o seu valor material para se tornarem material de consumo, 

tornando-se domésticos. Os cidadãos passaram a formar bibliotecas em suas 

casas, como formavam os reis pré-Gutenberg. (MILANESI, 1983, p.21).  

 

 O poder do conhecimento que era atribuído ao livro e ao seu possuidor deixou de ser 

algo restrito aos religiosos e aos monarcas, agora qualquer um poderia ter em sua casa o 

exemplar de uma obra popular ou clássica, mesmo até se não soubesse ler, bastava ter o dinheiro 

suficiente para isso. Se por um lado a disseminação do livro possibilitou a formação de novos 

leitores e a difusão de conhecimento, por outro lado, houve a transformação do livro enquanto 

uma obra simbólica para um mero produto comercial, como qualquer outro produzido em massa 

e que tem por objetivo primeiro o lucro. 

 Além disso, a grande quantidade de livros e de informações veiculadas possibilitada 

pela impressa derivou no problema em conseguir lidar com essa extensa produção de 

documentos em pouco tempo, fazendo com que as bibliotecas começassem a selecionar o que 

de fato seria útil para sua guarda, analisando os critérios para a escolha, bem como o 

desenvolvimento de melhores técnicas para se armazenar, organizar e recuperar as informações; 

além da necessidade de conceber bibliotecas especializadas em determinados assuntos. 

 Nas duas últimas décadas do século XX, outro suporte de escrita possibilita maior 

expansão dos textos escritos e cria um tipo de biblioteca, como nunca visto. A era da 

informatização traz consigo o hipertexto, os arquivos escritos digitais, a possibilidade de 

digitalização de arquivos físicos, o e-book, entre outros. Criam-se as bibliotecas virtuais 

possibilitando ao o usuário o acesso de qualquer lugar do mundo, desde que conectado à 

internet, seja no computador de sua casa ou na tela de um smartphone. 
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 Diante do arsenal de informações e textos disponíveis na web, Milanesi (2013, p.53) 

questionou se “[...] a biblioteca como fonte de informação não seria apenas uma lembrança do 

passado”. Chartier (2009) mostra que a utilização de textos eletrônicos é apenas mais uma 

revolução enfrentada pelos livros, tendo em vista que os primeiros eram manuscritos, sendo 

depois produzidos em prensa e, a posteriori, por outras formas de impressão mais rápidas e 

eficientes o que permitia produções em larga escala. Os livros nunca deixaram de existir, pelo 

contrário, utilizam a tecnologia da época em benefício próprio, evoluindo e alcançando novos 

públicos leitores. Nesse cenário, o livro impresso pode apresentar uma queda em seu poder de 

encantar o leitor, que agora encontra novas formas de leitura, mais fáceis, mais dinâmicas e 

mais acessíveis e as bibliotecas públicas tendem a perder importância social na busca pelo 

conhecimento no contexto multimidiático. 

Chartier (2009, p.153) assegura ainda que: “A biblioteca eletrônica sem muros é uma 

promessa do futuro, mas a biblioteca material, na sua função de preservação das formas 

sucessivas da cultura escrita, tem, ela também, um futuro necessário”. Assim, mesmo que algum 

dia os livros impressos deixem de ser fabricados, as bibliotecas físicas ainda existirão, 

intensificando ainda mais o seu papel de conservação da cultura e de preservação dos textos 

que só existam nesse tipo de suporte. No entanto, a experiência de ler um e-book, jamais poderá 

assemelhar com o prazer em ter um livro físico em mãos:  

 

[...] antes de ser um texto escrito, um livro é um objeto. Tem forma, cor, 

textura, volume e até mesmo cheiro. Se ficarmos em silêncio e folhearmos 

rápido ou vagarosamente suas páginas, poderemos inclusive ouvi-lo. Neste 

caso, o livro deixa ser um simples objeto e passa a se transformar em um elo 

entre nosso mundo e a humanidade. (ROCHA, 2010, p.51) 

 

 Durante todo o processo de democratização e aperfeiçoamento da escrita, houve a 

necessidade de se conservar e compartilhar as informações e o conhecimento adquirido pela 

humanidade. As bibliotecas, desde suas formas mais rudimentares, prestam esse serviço, 

sempre evoluindo e se transformando conforme as condições tecnológicas da época e as 

necessidades dos usuários. 

 

Observa-se que desde o final do século XVI até a atualidade, a biblioteca 

passou por um processo gradativo e ininterrupto de transformação, 

caracterizado essencialmente pela sua laicização, democratização, 

especialização e socialização, em estreita sintonia com as transformações que 

conferiam aos livros e demais recursos de informação novas possibilidades, 

bem como à leitura e aos leitores, novos contextos e configurações  

(FREITAS, 2012, p. 37). 
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 Assim como qualquer outro equipamento público, a biblioteca teve que passar por 

transformações e adaptações para continuar seu trabalho. Nessa perspectiva, o uso das 

tecnologias só contribuiu para ampliar o acesso aos acervos, seja se forma presencial ou remota, 

graças a possibilidade de digitalização dos acervos físicos ou até mesmo a disponibilização de 

obras digitais natas. Chartier (1998) demostra que a criação de uma biblioteca universal sempre 

foi um projeto sonhado e inalcançável, muitas sociedades desejaram ter sob seus cuidados um 

local onde pudessem armazenar e conservar todo o conhecimento produzido no mundo, de 

forma que fosse possível acessa-lo sempre que necessário, no entanto, até nosso dias, isso ainda 

não foi possível. Talvez, com a utilização de textos digitais, esse sonho possa ser realizado. 

No entanto, salientamos que a biblioteca física continuará por muitos anos sendo 

protagonista na difusão do conhecimento entre as pessoas, com “[...] oferta qualificada de 

textos, especialmente aqueles que encerram elementos fundamentais da formação intelectual e 

que, normalmente, por estarem além do senso comum, não encontram outros espaços de 

circulação e de atividades com eles relacionadas” (BRITO, 2014, p.13). Salientamos que nem 

tudo existente pode ser simplesmente digitalizado e disponibilizado pela internet, levando-se, 

principalmente, em conta os direitos autorais das obras. 

 As bibliotecas, em solo brasileiro, foram implantadas a partir do ano de 1549, após a 

instalação do Governo Geral, em Salvador - BA, conforme os estudos de Moraes (1979, apud 

SANTOS, 2010), sendo que, somente em 1811 foi criada a primeira biblioteca verdadeira mente 

pública no Brasil. De acordo com esse levantamento, as primeiras bibliotecas restringiam-se 

àquelas localizadas nos mosteiros, conventos, colégios religiosos e as bibliotecas particulares. 

Essa concentração quase que exclusiva das bibliotecas em espaços religiosos resultou da forma 

como se deu a colonização brasileira, vinculada aos ideais da Igreja Católica; além disso, a 

proibição de Portugal de se instalar uma tipografia no país e a censura imposta pela Inquisição 

Católica, fez com que houvesse pouca circulação de livros impressos no Brasil colônia, somente 

alguns profissionais com elevado refinamento cultural e poder aquisitivo chegaram a constituir 

bibliotecas particulares em suas residências, tais como padres, advogados e cirurgiões 

(SANTOS, 2010). 

 Com a fuga da Família Real Portuguesa para o Brasil, dentre os tesouros trazido por sua 

comitiva, destacamos a transferência do acervo da Real Biblioteca para a cidade do Rio de 

Janeiro, a partir do ano de 1811, sendo aberta ao público no ano de 1814. Com a Independência 

do Brasil no ano de 1922, a Real Biblioteca foi comprada pelo governo brasileiro e passou a ser 

chamada de Biblioteca Nacional. No entanto, ela não é considerada pelos estudiosos como uma 



45 

 

biblioteca pública genuinamente brasileira, uma vez que já existia em Lisboa e foi apenas 

transferida de sede (MORAES, 1979, apud SANTOS, 2010).  

 Se o processo de criação de bibliotecas públicas, nas grandes capitais brasileiras, foi 

demorado, a implantação nos demais estados foi bem mais custoso, somente no ano de 1963 

foi criada a primeira biblioteca pública do Estado do Rio Grande do Norte, pela Lei nº 2.885 de 

08 de abril de 1963, sendo que sua inauguração ocorreu cinco anos depois, no dia 26 de 

fevereiro de 1969. O nome escolhido para ela foi de um célebre cidadão potiguar: o historiador, 

folclorista, escritor e antropólogo Luís da Câmara Cascudo. 

 

3.2 BIBLIOTECAS: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 Não se sabe ao certo quando a primeira biblioteca foi criada, nem temos um conceito 

fechado para defini-la. No entanto, desde seus primeiros registros, as bibliotecas são feitas para 

a retenção e disseminação das informações produzidas e registradas, sendo necessário para tal 

a configuração de um local de armazenamento, preservação e organização. De maneira geral, 

biblioteca pode ser entendida como [...] “todo espaço (concreto, virtual ou híbrido) destinado a 

uma coleção de informações de quaisquer tipos, sejam escritas em folhas de papel 

(monografias, enciclopédias, dicionários, manuais, etc.), sejam ainda, digitalizadas e 

armazenadas em outros tipos de suportes, tais como: CDs, VHS e DVDs.” (ROCHA, 2010, 

p.25). 

 As bibliotecas configuram-se como “[...] organismos sociais prestadores de serviços 

[...]” (SILVA, 2015, p. 21), sempre refletindo a sociedade e a cultura do contexto ao qual estão 

inseridas, no entanto, elas não podem ser passivas, mas ativas, uma vez que “Entendemos a 

biblioteca não como um fenômeno social e cultural ou um instrumento da cultural e sim como 

uma agência social das mais complexas e importantes do sistema de comunicação humana, 

sendo responsável pela preservação e transmissão da cultura” (SOUZA, 2005, p. 3). Assim, a 

biblioteca não é um mero repositório de livros e informações, ela precisa ser agente 

transformadora do conhecimento, da educação e do lazer. 

 Nas Diretrizes da IFLA sobre os serviços da Biblioteca Pública conceitua-se biblioteca 

pública como “uma organização criada, mantida e financiada pela comunidade, quer através da 

administração local, regional ou central, quer através de outra forma de organização 

comunitária” (IFLA, 2013). A figura 1 apresenta os tipos de biblioteca pública apresentados 

pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de acordo com as funções e serviços que 

oferecem, pelo público que atende, e pelo seu vínculo institucional: 
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Figura 1 – Tipos de bibliotecas públicas  

 

                                                       Fonte: Elaboração da autora, 2020 

 

 Em nosso estudo, falaremos sobre a biblioteca pública, grande divisão que engloba 

várias outras subdivisões e, em particular sobre a biblioteca universitária, nossa base de 

pesquisa. No entanto, salientamos que muito do que será discutido aqui, é comum em todos os 

tipos de bibliotecas públicas mencionadas. 

 Entender a importância de uma biblioteca pública é uma questão fundamental para a 

execução de suas atividades, para a implementação das políticas públicas de manutenção e 

conservação e para a visão e o uso dela peala comunidade. Assim, 

  

O conceito de biblioteca pública baseia-se na igualdade de acesso para todos, 

sem restrição de idade, raça, sexo, status social, etc. e na disponibilização à 

comunidade de todo tipo de conhecimento. Deve oferecer todos os gêneros de 

obras que sejam do interesse da comunidade a que pertence, bem como 

literatura em geral, além de informações básicas sobre a organização do 

governo, serviços públicos em geral e publicações oficiais. A biblioteca 

pública é um elo de ligação entre a necessidade de informação de um membro 

da comunidade e o recurso informacional que nela se encontra organizado e à 

sua disposição. Além disso, uma biblioteca pública deve constituir-se em um 

ambiente realmente público, de convivência agradável, onde as pessoas 

possam se encontrar para conversar, trocar ideias, discutir problemas, auto 
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instruir-se e participar de atividades culturais e de lazer (BIBLIOTECA 

NACIONAL, 2010, p.18). 

 

 Bibliotecas são muito mais que um depositório de livros, pois são espaços de troca de 

informações, de aquisição de conhecimentos, sejam eles emitidos através de livros ou da 

convivência entre os usuários. Nesse espaço há de conter conhecimento do passado e do 

presente; apresentar culturas diversas do mundo e do local, proporcionando a criação de 

experiencias individuais através dos conhecimentos coletivos. 

 No ano de 1994, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura – UNESCO - aprovou o Manifesto da Biblioteca Pública, conforme preparado pela 

Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas (IFLA). Nele, temos a 

proclamação da “[...] crença na biblioteca pública como força viva para a educação, cultura e 

informação, e como agente essencial para a promoção da paz e bem estar espiritual da 

humanidade” (IFLA, 1994). Além disso, no manifesto há a explanação da visão concebida de 

alguns elementos necessários para o bom funcionamento de uma biblioteca pública: 

 

1. Igualdade de acesso para todos, independentemente de idade, raça, sexo, 

religião, nacionalidade, língua ou status social; 

2. Acessibilidade nos serviços e materiais disponibilizados, possibilitando o 

acesso para todos os usuários sejam eles minorias linguísticas, pessoas 

deficientes ou com dificuldade de locomoção e deslocamento para a 

biblioteca; 

3. Modernização das coleções e serviços, incluindo todos os tipos de suporte 

apropriados e tecnologia moderna mantendo os materiais convencionais; 

4. Acervo atualizado refletindo as tendências atuais e a evolução da 

sociedade, mantendo a memória das conquistas e imaginação da 

humanidade;  

5. Infraestrutura adequada, local de fácil acesso e acessível; 

6. Presença de um bibliotecário capaz de assegurar serviços adequados; 

7. Criação de uma política clara definindo objetivos, prioridades e serviços 

relacionados com as necessidades da comunidade a que presta os serviços. 
 

 Ainda no manifesto, há a indicação das missões-chave da biblioteca pública 

relacionadas com a informação, a alfabetização, a educação e a cultura (IFLA, 1994): 

 

1. Criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira 

infância;  

2. Apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação 

formal a todos os níveis; 

3. Assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;  

4. Estimular a imaginação e criatividade das crianças e dos jovens;  

5. Promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e 

pelas realizações e inovações científicas;  
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6. Possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes do 

espetáculo; 

7. Fomentar o diálogo intercultural e a diversidade cultural;  

8. Apoiar a tradição oral;  

9. Assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da 

comunidade local;  

10. Proporcionar serviços de informação adequados às empresas locais, 

associações e grupos de interesse;  

11. Facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a 

informática; 

12. Apoiar, participar e, se necessário, criar programas e atividades de 

alfabetização para os diferentes grupos etários. 

 

 Pela leitura de todos os pontos elencados, notamos que é impossível conceber as 

bibliotecas sem relaciona-las à informação, cultura, educação, estudo e lazer, sendo necessário 

que sua estrutura física, acervo e pessoal corroborem com seu pleno funcionamento. É 

interessante perceber como a visão do papel da biblioteca foi sendo alterada nos manifestos da 

UNESCO, até chegar ao posicionamento de hoje, em sua terceira versão, e entender que essa 

visão pode ser alterada brevemente, conforme as imposições do contexto social, histórico, 

cultural, tecnológico e intelectual.  

No primeiro manifesto da UNESCO, no ano de 1949, houve destaque para a função da 

biblioteca pública apenas em relação ao ensino e caracterizando-a como centro de cultura 

popular; já na segunda versão do manifesto, em 1972, houve um acréscimo das funções de 

cultura, lazer e informação, aliadas à educação (BIBLIOTECA NACIONAL, 2010). 

 Para Silva (1997), a biblioteca é composta por três elementos básicos, interligados entre 

si: bibliotecário, livros e usuários. No entanto, não temos a presença dos três elementos em 

todas as bibliotecas, algumas não tem bibliotecários, outras não possuem em seu acervo os 

livros procurados, a quantidade demandada ou a atualização necessária; e em alguns casos, a 

biblioteca, por algum motivo interno ou externo, não tem usuários. “Sem o bibliotecário, com 

os seus conhecimentos organizacionais e de orientação, o espaço dos livros torna-se altamente 

caótico e tende a perecer rapidamente. Sem livros, o espaço torna-se inútil. Sem usuário, o 

espaço da biblioteca não se dinamiza, perde o seu valor e morre” (SILVA, 1997, p. 106).  

 Um ponto fundamental para as bibliotecas é o seu acervo, uma vez que ele deve atender 

aos propósitos de criação e aos anseios da comunidade para a qual se destina. É definido como 

um conjunto de obras ou bens que fazem parte do patrimônio da biblioteca. Esse patrimônio 

pode ser de âmbito artístico, bibliográfico, científico, documental, genético, iconográfico, 

histórico etc., podendo ser físico e/ou digital.  
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Souza (2005) considera a existência de dois tipos de acervos em bibliotecas: os de 

conservação e os de consumo. Os primeiros são constituídos por todo tipo de documento raro 

e/ou de valor com interesse e acesso restrito aos especialistas, e os segundos são aqueles com 

acesso livre a todos e destinados à leitura e a difusão do conhecimento.  

O acervo é um ponto tão importante que várias bibliotecas são denominadas como 

especializadas e temáticas, graças ao tipo de acervo que as compõem. Segundo o site do Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), nas bibliotecas especializadas, o “[...] acervo e seus 

serviços atendem às necessidades de informação e pesquisa de usuários interessados em uma 

ou mais áreas específicas do conhecimento” e nas bibliotecas temáticas, além de terem acervos 

específicos, seu  “[...] ambiente configura-se de maneira a representar a área/assunto em foco, 

assim como as coleções que compõe o seu acervo, os serviços que oferecem e a programação 

cultural”. 

 

3.3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

 Como visto anteriormente, as bibliotecas universitárias surgem concomitantemente as 

instituições de ensino superior e são elas as grandes responsáveis pela primeira expansão dos 

livros fora do contexto religioso e monárquico, uma vez que havia a necessidade de uma maior 

quantidade de exemplares de uma mesma obra para atender a demanda dos alunos, o que fez 

com que eles mesmos produzissem cópias, trazendo a necessidade de profissionais leigos 

especializados na fabricação de livros. 

 O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas explica que a biblioteca universitária deve 

dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela biblioteca escolar, tendo por objeto o apoio às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito da instituição de ensino 

superior pública ou privada. 

 Por sua natureza, a biblioteca universitária necessita manter-se atualizada em seu 

acervo, acompanhando as mudanças tecnológicas no campo da informação e da comunicação, 

como também no comportamento de seus usuários. 

 Embora os jovens de hoje estejam cada vez mais conectados, acreditamos que frequentar 

uma biblioteca escolar é uma maneira de agregar conhecimentos distintos aos adquiridos por  

outros meios; além disso, por fazer parte do ambiente de ensino e ser incorporada à dinâmica 

institucional, a biblioteca pode ser considerada um espaço privilegiado de leitura. E a biblioteca 

universitária ainda mais, por estar na academia e possuir em seu acervo saberes científicos, 



50 

 

históricos, culturais, entre outros, numa escala bem mais ampla e aprofundada que na educação 

básica. 

 Em atendimento aos requisitos fundamentais para os cursos que oferta, as instituições 

de ensino superior precisam ter no acervo de sua biblioteca: bibliografia básica, bibliografia 

complementar e assinar periódicos especializados em observação ao especificado nos Projetos 

Pedagógicos de cada curso. De acordo com o Ministério da Educação (BRASIL, 2017), tanto 

para a autorização de funcionamento quanto para reconhecimento/renovação de 

reconhecimento de cursos, a infraestrutura disponível nas bibliotecas para os cursos são 

avaliados comparando as indicações bibliográficas (básica e complementar) que estão descritas 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, nos Programas das Disciplinas e o que de fato existe na 

biblioteca. 

 No entanto, entendemos que a biblioteca nas universidades precisa ir muito além de um 

repositório de indicações bibliográficas indicadas pelos cursos. Brito (2014, p. 13-14) identifica 

quatro funções próprias às bibliotecas, a saber:  

 

1. o acolhimento e a guarda organizada da produção cultural e intelectual 

humana (literatura/arte, história ciência, política, etc.) que se realiza e circula 

por meio da escrita (enfim, o que normalmente se entende como acervo); 2. o 

registro documental da produção cultural, política e social da comunidade, da 

cidade e da nação – o que corresponde ao que chamamos de memória; 3. a 

disseminação do conhecimento e da arte, principalmente daqueles que são 

próprios da cultura escrita; e 4. a promoção de práticas culturais e intelectuais 

relacionadas com o livro e a leitura; a isso tem sido tradicionalmente 

identificado como promoção da leitura.  

 

 Ao analisarmos essas funções, percebemos que as bibliotecas universitárias tendem a 

desenvolver mais o seu trabalho de acervo, memória e disseminação do conhecimento e da arte, 

deixando em último plano, ou até mesmo esquecendo-se da promoção da leitura com oferta 

qualificada de textos, função primordial ao desenvolvimento intelectual humano. Talvez seja 

essa a função que diferenciaria a preferência de um usuário em frequentar uma biblioteca a 

acessar as mesmas informações na internet. 

 Acreditamos que a biblioteca universitária pode (e requer) adotar uma atitude proativa, 

propondo atividades culturais voltadas para a ampliação do conhecimento de seus usuários e 

expandir sua clientela. “Trata-se de assumir que a biblioteca não apenas presta serviços, mas 

tem também um papel de protagonista na disseminação e desenvolvimento do conhecimento e 

na constituição de uma política cultural democrática” (BRITO, 2014, p. 15). Ela precisa auxiliar 

e até mesmo propor atividades de pesquisa e extensão que modifiquem a maneira com que a 
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comunidade acadêmica enxerga a biblioteca e a leitura, podendo contar com a ajuda de 

professores, coordenadores pedagógicos ou técnicos em assuntos educacionais que atuem na 

instituição. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu capítulo IV, ao tratar 

dos objetivos, modalidades e critérios relativos ao ensino superior, assegura ser de sua 

competência: “III incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura, e deste modo, 

desenvolver uma compreensão de homem e do meio onde ele vive” (BRASIL, 1996). Sabemos 

do papel que as bibliotecas universitárias desempenham na difusão do conhecimento e no 

acesso à informação, cabe a ela desenvolver mais o seu protagonismo e apoio à promoção do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

 Em âmbito nacional, foi criada a lei nº 12.244 de 04 de maio de 2010 para a 

universalização das bibliotecas em instituições de ensino do país, nela temos de forma resumida 

a orientação que todas as instituições de ensino, sejam públicas ou particulares, e de todos os 

sistemas de ensino, devem contar com bibliotecas num prazo de dez anos. No estado do Rio 

Grande do Norte a lei nº 9.169, de 15 de janeiro de 2009, criou a Política Estadual de Promoção 

da Leitura Literária nas Escolas Públicas, que objetiva assegurar: 

 

[...] a formação do leitor em todas as escolas de educação básica, de modo que 

as crianças, os adolescentes, jovens e adultos desenvolvam o prazer em ler 

textos literários, favorecendo o acesso ao conhecimento e aos bens culturais 

da humanidade, conforme diretrizes a serem observadas [...] (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2009). 

  

 Questionamos por que a lei estadual restringiu-se à educação básica compreendendo 

somente a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, já que expande sua atuação 

a jovens e adultos, sendo que essa faixa etária é idealmente atendida pelo ensino superior. Além 

disso, o Rio Grande do Norte possui uma universidade pública estadual e seria beneficiada pela 

promoção do trabalho com a leitura literária, assim como qualquer outra instituição de ensino, 

podendo até mesmo, contribuir de alguma forma com as escolas básicas num trabalho 

interligado. Talvez, após dez anos de vigência, seja necessário atualizá-la, verificando o que foi 

implantado nas escolas e incorporar em seu texto-base o ensino superior. 

 Sabemos das limitações enfrentadas pelas entidades públicas educacionais nos últimos 

anos, o que vem agravando a situação da infraestrutura das bibliotecas públicas universitárias, 

ainda mais as do âmbito estadual, em que ocorre a diminuição gradativa dos recursos repassados 

para a manutenção e aquisição de novos materiais, atualização do acervo e equipamentos para 
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as bibliotecas. No entanto, o aumento da procura pela biblioteca e a ampliação de suas 

atividades podem causar um impacto na visão que a sociedade possui das bibliotecas e interferir 

positivamente no direcionamento de recursos para sua manutenção. 

 

Sendo espaços de difusão do conhecimento por excelência, as bibliotecas 

universitárias, assim como todas as demais unidades de informação, têm 

evoluído com o passar do tempo a fim de atender não apenas às necessidades 

de informação do público, como também no sentido de acompanhar as 

mudanças no campo das tecnologias da informação e comunicação, assim 

como as mudanças de nível comportamental dos usuários, cada vez mais 

conectados (NUNES; CARVALHO, 2016, p.174). 

  

 Um fato preocupante e não mencionado até então diz respeito a falta de uso da biblioteca 

universitária por parte dos discentes, não por fazerem uso de outro meio de pesquisa (seja 

aquisição própria do livro ou acesso a ele pela internet), mas por não se terem o costume em 

frequentar tais locais e nem realizar outros tipos de leituras além da prescrita pelo professor e 

disponibilizada por meio de fotocópias de parte de uma obra. Uma vez que não houve incentivo 

de tal prática durante o período do ensino fundamental e médio, pois muitas escolas ainda não 

possuem uma biblioteca realmente eficiente, seja no tocante a um ou mais de seus três 

componentes principais, tais como entendidos por Silva (1997): bibliotecário, acervo e 

usuários; ousamos até mesmo acrescentar aqui o local de seu funcionamento.  

 Milanesi (2013) mostra alguns dos problemas enfrentados pelas escolas, sendo que 

muitas delas fazem de suas bibliotecas repositório de livros didáticos ou local para cumprimento 

de castigo aos alunos indisciplinados, algumas até mesmo possuem um bom acervo; no entanto, 

não há uma organização e catalogação necessária para incentivar os empréstimos; ao invés de 

ter em seu quadro de pessoal um bibliotecário de formação, colocam um docente adaptado, que 

por um motivo ou outro deva ficar fora da sala de aula, para cuidar da biblioteca. Assim, os 

estudantes, usuários em potencial, enxergam a biblioteca de acordo com uso que a escola faz 

dela: se não há adequação do espaço, serviço e pessoal para transformá-la num local atrativo 

para os alunos, o estranhamento à biblioteca será inevitável. É mais fácil, cômodo e até mesmo 

prazeroso buscar as informações demandadas na internet. 

O ensino na era pós-internet requer direcionamento à discussão dos textos lidos nos 

diversos meios, no entanto ainda restringe-se às mesmas metodologias de exposição docente. 

Milanesi (2013, p.68) explica que: 

  

O universitário relaciona-se com os registros do conhecimento de acordo com 

as suas experiências anteriores. Isso significa que, há uma baixa expectativa 
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em relação aos acervos. O que esse universitário deseja é saber, com precisão, 

o que ele deve conhecer, ou melhor, reter para, ao ser submetido à prova, 

provar que sabe o que desejam que ele saiba. (2013, p. 68). 

 

 O aluno é condicionado desde as séries iniciais a encontrar somente o que se é 

questionado em seus exercícios e exames, não sendo instigado à formular suas próprias 

perguntas e a construir de maneira autônoma seus saberes, não é ensinado a fazer uso de 

diferentes fontes de informação nem muito a menos a checar se o que chega ao seu 

conhecimento é real. 

  

3.3.1. Biblioteca Universitária da UERN1 

 

 Antes de falarmos da biblioteca propriamente dita, precisamos mostrar a instituição da 

qual ela faz parte: a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mais conhecida pela sigla 

UERN. A história de sua criação inicia-se no ano de 1943 com a Faculdade de Ciências 

Econômicas de Mossoró, pela Sociedade União Caixeiral e em 1965 com a criação das 

Faculdades de Serviço Social, o Instituto de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró pela 

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNCITEC), e no ano de 1968, a 

Escola Superior de Enfermagem. Em 28 de setembro de 1968 é criada a Universidade Regional 

do Rio Grande do Norte – URRN, uma universidade municipal vinculada à Fundação 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN, incorporando as quatro faculdades 

da FUNCITEC. 

No ano de 1974 é criado o Campus Central, no bairro Pintos (onde ainda hoje funciona 

suas instalações), com três blocos de sala de aula e um bloco administrativo. No ano de 1987, 

em decorrência da crise financeira enfrentada pelo município de Mossoró e como resultado dos 

esforços de alguns militantes, a universidade é estadualizada. Somente no ano de 1993 a 

instituição é reconhecida como universidade pelo Conselho Federal de Educação (CFE), até 

então seus diplomas eram emitidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Em 29 de setembro de 1997, a denominação Universidade Regional do Rio Grande do 

Norte muda para Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla 

URRN, e em 15 de dezembro de 1999, o nome é modificado mais uma vez para Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, passando a sigla a ser UERN, seu nome/sigla atuais. 

                                                
1 As informações dessa seção foram retiradas do PDI e do Portal da UERN. 

http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-uern-historia-exreitores 

http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-uern-historia-exreitores
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 Além do Campus de Mossoró, foram criados mais cinco campi: Assú (1974), Pau dos 

Ferros (1977), Patu (1980), Natal (2002) e Caicó (2004). Atualmente, a UERN oferta trinta e 

dois cursos de graduação, em diversas áreas do conhecimento, com quase 12 mil alunos 

matriculados; oferece doze cursos de mestrado (Física, Ciência da Computação, Letras, 

Ciências Naturais, Educação, Ciências Sociais e Humanas, Saúde e Sociedade, Ensino, Serviço 

Social e Direitos Sociais, Bioquímica e Biologia Molecular, Profissional em Letras, 

Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido), dois cursos de Doutorado (Bioquímica e 

Biologia Molecular, e Letras) além da oferta de dois cursos de Residência Médica (Medicina 

de Família e Comunidade, e ainda Ginecologia e Obstetrícia) e uma Residência 

Multiprofissional. 

 

3.3.1.1 Biblioteca Central Reitor Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas 

 

  A Biblioteca Central Reitor Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas está localizada no município 

de Mossoró, Campus Central, onde atente à comunidade acadêmica dos cursos de bacharelado 

em Administração, Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, 

Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Gestão Ambiental, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Turismo e Rádio, TV e Internet; licenciatura em 

Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, 

História, Letras Português, Letras Inglês, Letras Espanhol, Matemática, Música, Pedagogia e 

Química; cursos de pós-graduação em nível de Mestrado: Ciência da Computação, Física, 

Ciências Naturais, Saúde e Sociedade, Educação, Ciências Sociais e Humanas, Letras 

(profissional), Serviço Social e Direitos Sociais, Bioquímica e Biologia Molecular, Economia, 

Geografia, Ensino, Ciências da Linguagem, Ensino de Biologia, e Ciências Fisiológicas, sendo 

que desses os cursos de Física, Bioquímica e Biologia Molecular e  Ciências Fisiológicas 

também ofertam cursos de doutorado. 

 A UERN conta com o Sistema Integrado de Bibliotecas Reitor Pe. Sátiro Cavalcanti 

Dantas formado pela biblioteca do Campus Central, que compartilha o mesmo nome, e as 

bibliotecas setoriais da Faculdade de Enfermagem e da Faculdade de Ciências da Saúde, 

localizadas fora das instalações do Campus Central, e as bibliotecas dos Campi Avançados: 

Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti – Assú, Biblioteca Setorial de Pau dos Ferros – Pau 

dos Ferros;  Biblioteca Setorial Prof. Mônica Moura – Patu; Biblioteca Setorial do Campus 

Avançado de Natal – Natal; Biblioteca Setorial do Campus Avançado de Caicó – Caicó. 
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 A Biblioteca Central foi criada em 26 de maio de 1977, como um órgão suplementar, 

ligado diretamente à Reitoria. O prédio em que funciona atualmente a biblioteca foi fundando 

em 30 de março de 1994, possui uma área física de 1.731,50 m², e conta com acervo físico e 

virtual (livros, periódicos, etc.) disponíveis para consulta/empréstimo, além de ambiente para 

estudo individual e estudo coletivo com acesso à internet via wi-fi.  

 

Figura 2 – Faixada da Biblioteca Central da UERN 

 

Fonte: http://jotamaria-mossorobiblioteca.blogspot.com/2013/01/biblioteca-central-da-uern.html 

 

 Todo o catálogo é disponibilizado por meio de um sistema automatizado (SIABI – 

Sistema de automação de bibliotecas) em que os usuários podem fazer a consulta do material 

que necessitam, tendo a possibilidade de efetuar diversos filtros através da pesquisa rápida ou 

avançada, além de deixar reservado e/ou renovar um empréstimo, desde que feito um cadastro 

prévio. Essas funcionalidades podem ser acessadas pela página do SIAB, disponível no Portal 

da UERN, na página da Biblioteca2 ou através de um aplicativo para dispositivos Android. 

 

  

                                                
2 http://siabi.uern.br/Telas/TBuscaAvancada.php 

http://jotamaria-mossorobiblioteca.blogspot.com/2013/01/biblioteca-central-da-uern.html
http://siabi.uern.br/Telas/TBuscaAvancada.php
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Figura 3 – Página inicial do Sistema de automação de bibliotecas utilizado pela UERN 

 

                                                                     Fonte: SIABI/UERN 

 

Figura 4 – Visão inicial do Aplicativo da SIB-UERN para Android no Google Play 

 

Fonte: Google Play 
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 Na biblioteca também há a oferta de cursos com orientações às normas da ABNT para 

trabalhos acadêmicos e portal Capes, agendamento de visita orientada, solicitação de ficha 

catalográfica e NADA CONSTA, realização de eventos/projetos de incentivo à leitura e uso do 

espaço biblioteca, divulgação de informações/ferramentas para auxílio à pesquisa nas redes 

sociais e outros serviços. 

 

Figura 5 – Visão interna com parte do acervo físico da biblioteca  

 

Fonte: http://portal.uern.br/wp-content/uploads/2020/08/Biblioteca-Central-3.jpg 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 Voltamos este capítulo para especificar o percurso metodológico desenvolvido nesse 

projeto, que tem por objetivo principal: Analisar como a biblioteca universitária da UERN 

contribui para a prática da leitura literária para os discentes de cursos de licenciatura; a partir 

da execução dos seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar as condições de leitura literária dos discentes dos cursos de licenciatura da 

UERN;  

b) Compreender como a biblioteca da UERN busca cumprir seu papel social de formar 

cidadãos leitores;  

c) Contribuir para a ampliação das possibilidades de leitura literária no contexto da 

universidade, mediadas pela biblioteca. 

 Para tal, caracterizamos a pesquisa especificando sua abordagem, delimitamos o 

universo e a amostra da pesquisa, bem como os sujeitos da investigação, além da especificação 

dos instrumentos utilizados para a construção dos dados. 

 Cumpre-nos destacar que nossa pesquisa teve que ser alterada por estar sendo 

desenvolvida em pleno contexto de pandemia da Covid-193, o que fez com que adaptássemos 

nossas ideias originais de implementação da pesquisa ora apresentada. Segundo Rezende (1998, 

p. 154), “o conceito moderno de pandemia é o de uma epidemia de grandes proporções, que se 

espalha a vários países e a mais de um continente”, trazendo além dos efeitos físicos da doença, 

problemas mentais, econômicos e sociais em todo o mundo. Assim, as interações antes pensadas 

para acontecerem de forma presencial foram transformadas, quando possível para o formato 

on-line e as que não são foram possíveis, foram modificadas. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa ora proposta é de abordagem qualitativa, uma vez que nosso interesse é 

contribuir com soluções para o problema da diminuição/ falta de leitura de obras literárias em 

docentes em formação e compreender a natureza desse fenômeno social. Dessa forma, 

entendemos ser qualitativa pois “As questões a investigar não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, sendo outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os 

                                                
3 No ano de 2020 houve a proliferação mundial do Coronavírus (SARS-CoV-2), doença infecciosa 

respiratória descoberta em dezembro de 2019 na China. Até o dia 20 de janeiro de 2021, houve o registro 

de 96.218.601 casos e 2.058.534 mortes mundiais, 8.573.864 casos e 211.491 mortes no Brasil e, 

130.973 casos e 3.188 mortes no Rio Grande do Norte. 
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fenômenos em toda sua complexidade e em seu contexto natural” (BOGDAN; BIKLE, 2010, 

p. 16) e por dirigir-se [...] à análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, 

partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais” (FICK, 2009, p.37).  

Ao escolhermos trabalhar com a pesquisa qualitativa, buscamos compreender os 

significados atribuídos pelos sujeitos aos fenômenos investigados, sendo que o mesmo 

problema pode ser enxergado por diferentes vieses por cada um deles. 

Robert Yin (2016, p. 29), ao descrever a pesquisa qualitativa, enumera cinco 

características principais: 1) estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da vida 

real; 2) representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo; 3) abranger as 

condições contextuais em que as pessoas vivem; 4) contribuir com revelações sobre conceitos 

existentes ou emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social humano; e 5) 

esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se basear em uma única fonte. 

Seguindo esse raciocínio, nossa investigação visa analisar a realidade da leitura literária 

realizada por universitários com mediação da biblioteca, em seu contexto natural, buscando 

compreender os motivos de sua realização ou falta dela, a partir da análise de diferentes fontes, 

como por exemplo, os bancos de dados que armazenam o acervo existe e os empréstimos 

realizados, a opinião de alunos e do pessoal responsável pela biblioteca. 

 

4.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 Delimitamos nossa pesquisa à atuação da biblioteca Reitor Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas, 

localizada no Campus Central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, cidade de 

Mossoró, embora existam mais duas bibliotecas setoriais na cidade que fazem parte da 

instituição de ensino superior, no entanto, consideramos na escolha a maior abrangência e o 

total de cursos atendidos. 

 Como mencionado em capítulo anterior, nossa pesquisa abarcaou os discentes de cursos 

de licenciatura, excetuando-se os cursos de Letras, por acreditarmos que nestes há em sua matriz 

curricular disciplinas que fazem uso da Literatura enquanto objeto de estudo, e o curso de 

licenciatura em Enfermagem, pois suas atividades são realizadas em um prédio localizado fora 

do campus e possui biblioteca setorial própria, não significando, no entanto, que esses alunos 

não fazem uso da biblioteca investigada, mas que somente não são contemplados em nossa 

pesquisa. 

 Observamos, entre os pesquisados, quantos fazem o uso da biblioteca enquanto local 

para leitura/ empréstimo de livros literários, e o que não o fazem, quais os motivos relacionados. 
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Além disso, entrevistamos os servidores que prestam serviços à biblioteca, para captar a 

percepção que têm enquanto indivíduo e profissional do papel da biblioteca universitária.  

 

4.3 INSTRUMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Para cumprimento dos primeiros objetivos específicos de nossa análise, procedemos 

uma pesquisa documental, através do banco de dados da biblioteca escolhida para identificar o 

acervo disponível, bem como a quantidade de empréstimos de obras literárias realizada no 

último ano (2019) pelos sujeitos da pesquisa. Nesse caso, realizamos uma pesquisa documental 

de fonte de dados primária, uma vez que “[...] vale-se de materiais que não recebem ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa” (GIL, 2002, p. 45). 

Além dessa parte de levantamento de dados, solicitamos os documentos oficiais que 

regem o funcionamento da biblioteca na IES, tais como: documento de criação, regimento 

interno, normas e procedimentos, visão, missão, objetivos, função social, entre outros. 

Destacamos a importância dessa etapa de análise documental para proporcionar a visão 

de como se encontra o problema investigado. Além disso, verificamos a existência de atividades 

e ações culturais promovidas pela/na biblioteca para a formação leitora, sejam elas propostas 

pelos próprios responsáveis pela biblioteca ou como atividade de extensão de algum 

departamento acadêmico. Essa etapa se deu pelo envio de um questionário a ser respondido 

pelo responsável pela biblioteca e/ou para a pró-reitoria de extensão, buscando averiguar os 

projetos de extensão desenvolvidos na biblioteca por tema, com destaque para os que 

direcionem à leitura. 

Nossa escolha pelo uso do questionário se justifica pela necessidade em se captar, por 

meio de questões específicas o “[...] conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p. 128) de nossos investigados. 

Assim, verificamos a visão dos estudantes quanto ao papel da biblioteca e traçamos o perfil de 

leitor deles, aplicamos um questionário produzido no Formulário Google, enviado pelo 

endereço de e-mail e compartilhado por meio das redes sociais com os discentes que fazem uso 

da biblioteca em qualquer um dos seus serviços disponibilizados. O questionário abordou vários 

itens ligados à problemática analisada, constituído por perguntas de múltipla escolha para 

aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre a opinião dos entrevistados, perguntas 

fechadas destinadas a obter informação sociodemográfica dos entrevistados (curso, frequência 
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de uso da biblioteca, quantidade de empréstimos realizados, obras literárias lidas, etc.) 

(RICHARDSON, 2017), além de espaços destinados a coletar as opiniões pessoais de cada um.  

 Da mesma forma, houve aplicação de questionário com os funcionários da biblioteca, 

sejam eles com formação específica em biblioteconomia ou não. Essa etapa fez-se necessária 

para averiguar a visão que os profissionais que se encontram à frente do equipamento 

investigado possuem sobre ele e o papel a ser desenvolvido enquanto parte fundamental da 

biblioteca, tanto para seu funcionamento básico, sua manutenção como para o processo de 

difusão de informações e de cultura.  

 

4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os sujeitos da pesquisa são os alunos de licenciatura do Campus Central, dos cursos de: 

Música, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Física, Matemática, 

Geografia, História, Pedagogia e Química, que fazem uso da biblioteca do Campus Central, 

além dos servidores lotados na biblioteca e que estejam em exercício, no momento da pesquisa. 

 Em decorrência da pandemia, nossa pesquisa necessitou ser redefinida, e muitos 

aspectos que seriam realizados presencialmente, foram alterados para formas remotas. 

Inicialmente havíamos planejado a realização de entrevistas presenciais com os servidores da 

biblioteca, visitas ao local de estudo para contato direto com os discentes usuários dos serviços 

da biblioteca e solicitação para preenchimento dos questionários, como o intuito de colher 

informações acerca da dinâmica atual e, a partir do perfil encontrado, propor ações de 

desenvolvimento da leitura literária.  

 Nosso plano de recrutamento, foi desenvolvido em duas fases, uma voltada para o 

pessoal da biblioteca, e outra para os discentes dos cursos de graduação, a ser desenvolvido 

totalmente de forma remota, conforme descrito a seguir: 

 1- Utilizamos os contatos disponibilizados no Portal da UERN, na página do Sistema 

Integrado de Bibliotecas para informar nossa pesquisa, com todos os seus aspectos e solicitamos 

o compartilhamento do questionário com todos os servidores com lotação na biblioteca 

investigada; 

 2- Entramos em contato com os departamentos acadêmicos dos cursos alvo, solicitamos 

o contanto com docentes que podem ajudar na pulverização dos questionários entre seus alunos, 

além de solicitar o envio do questionário para o e-mail dos discentes e compartilhamento por 

meio de grupos de WhatsApp. 
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  Nosso critério de inclusão levou em conta o pertencimento dos alunos aos cursos de 

licenciatura localizados no Campus Central da UERN, e o de exclusão restringe-se ao Curso de 

Letras (Português, Inglês e Espanhol) por ter como um princípio básico da formação de seus 

discentes a leitura de textos literários. Salientamos que A UERN também oferta o curso de 

Enfermagem (bacharelado e licenciatura), no entanto, além dos discentes não fazerem uso 

constate da biblioteca Central em decorrência do curso funcionar em um prédio separado, 

localizado em outro bairro da cidade de Mossoró, existindo uma biblioteca setorial, os alunos 

após formados dificilmente trabalharão em escolas, assim, entendemos que os discentes do 

cursos de enfermagem não se encaixam no critério de inclusão adotado nessa pesquisa.  

 Quanto aos servidores, tentamos atingir o maior número possível a fim de comparar as 

respostas entre os diferentes tipos de formação a que tiveram acesso, tendo como critério de 

inclusão a lotação do servidor na biblioteca e de exclusão o pleno exercício no momento da 

pesquisa, assim, caso o servidor esteja afastado por algum motivo ou cedido para outro órgão, 

não participou. 

  

4.5 QUESTÕES ÉTICAS NA PESQUISA 

 

 A pesquisa foi realizada de forma remota, por meio de contatos telefônicos, via 

aplicativos de mensagens e troca de e-mails. Os questionários foram feitos e disponibilizados 

pelo Google Forms. 

 No início do corpo do formulário houve a apresentação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), no qual foram apresentadas todas as especificações do projeto sob 

nossa responsabilidade, informando que os participantes devem concordam com seus termos 

para proceder a resposta ao questionário e participar da entrevista, podendo deixar de respondê-

lo sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

 Os dados produzidos durante a pesquisa serão guardados em segurança pelo período de 

cinco (5) anos, sendo armazenados no Google Drive, de forma digital, uma vez que todos os 

documentos produzidos não terão versão física. Além disso, não houve a coleta de informações 

pessoais que possam ser relacionados com os entrevistados, tais como documentação pessoal, 

endereços de e-mail ou registros fotográficos, sendo assegurado aos participantes privacidade, 

sigilo e confidencialidade. 
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4.6 PRÉ-TESTE 

 

 Como forma de aperfeiçoamento dos questionários utilizados na pesquisa, realizamos 

um pré-teste, conforme definido por Richardison (2017, p. 67) na “aplicação preliminar de 

número reduzido de instrumentos aos elementos que possuem as mesmas características da 

amostra selecionada para o estudo.” Dessa forma, convidamos uma turma de licenciatura em 

Química, de uma instituição de ensino superior pública do Rio Grande do Norte para 

responderem ao questionário. 

 A aplicação do pré-teste se deu no dia 10 de dezembro de 2020, no período da tarde, 

horário das aulas remotas síncronas da turma em questão. Contamos com o auxílio da 

professora da turma que cedeu um tempo de sua aula para a realização dessa atividade. Houve 

a colaboração de 14 alunos, sendo que um deles optou por não responder, opção disponibilizada 

no próprio questionário onde o entrevistado pode marcar a opção se deseja ou não participar da 

pesquisa, após ler o TCLE. Da mesma forma, realizamos um pré-teste com uma servidora da 

biblioteca da mesma instituição no mesmo dia em que realizamos com os discentes.  

 Pela análise propiciada a partir das respostas dadas, podemos reformular o questionário, 

sanando alguns problemas de interpretação dúbia e acrescentamos outros questionamentos para 

trazer maior clareza ao objeto pesquisado: a formação leitora na biblioteca universitária. 
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5 BIBLIOTECA DA UERN COMO PROMOTORA DE ATIVIDADES LEITORAS 

 

 Pelo simples fato de existir, uma biblioteca universitária é um dos locais mais propícios 

para a realização de leituras em uma universidade, uma vez que é a detentora da missão de 

armazenamento e conservação de obras científicas, técnicas e culturais produzidas fora e dentro 

da instituição e tem, em seu espaço, lugares reservados para o estudo individual e coletivo, seja 

por docentes, discentes ou qualquer integrante da comunidade acadêmica e externa que 

necessite. 

 No entanto, como citado anteriormente, nossa pesquisa ousa investigar como a 

biblioteca tem ido além nesse papel passivo de mera expectadora e passa a agir como promotora 

da formação da leitura literária em discentes de cursos de licenciatura. 

 

5.1 O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS  

 

 De acordo com a pesquisa documental realizada, a resolução que rege o funcionamento 

do Sistema Integrado de Bibliotecas Reitor Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas está em vigor desde o 

ano de 1981, motivo pelo qual encontra-se tramitando um processo para a reformulação de seu 

regimento. No entanto, há de se observar que a entrada do processo foi ainda no ano de 2016 e, 

muito do que foi proposto à época, já pode ser considerado ultrapassado em decorrência da 

dinamicidade imposta pelas novas tecnologias e alteração constantes da sociedade, no Plano de 

desenvolvimento Institucional (PDI) da UERN consta como meta a revisão normativa do 

Sistema Integrado de Bibliotecas. 

 Em seu Art. 4º, O Estatuto da Biblioteca enumera suas competências exclusivas (URRN, 

1981, p.2): 

 

I – Providenciar a aquisição da documentação indicada pelas Unidades 

Universitárias ou órgãos da Universidade, bem como assim equipamentos 

indispensáveis à difusão dessa documentação. 

II – Transferir coleções e outros equipamentos da Biblioteca Central para as 

Bibliotecas Setoriais, de um outra Biblioteca Setorial ou desta para a 

Biblioteca Central. 

III – Difundir informações sobre a documentação catalogada. 

IV- Manter o serviço de referência, de documentação, de empréstimo a 

domicílio, de consulta local na Biblioteca Central e nas Bibliotecas Setoriais.  

V- Manter intercâmbio de publicações, da Universidade com outras 

instituições nacionais, locais ou internacionais. 

VI- Colaborar com as atividades editoriais da Universidades. 

VII- Colaborar na formação e no aperfeiçoamento de Biblioteca e auxiliares, 

proporcionando-lhes estágios e cursos. 
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VIII- Prestar assistência técnica as Bibliotecas Setoriais e serviço de 

documentação, quando solicitada. 

 

 Solicitamos alguns dados à biblioteca relacionados ao acervo4 especifico da Biblioteca 

Central, os quais são especificados nos tópicos abaixo, no entanto algumas informações não 

foram disponibilizadas devido às restrições do sistema de informações utilizado na instituição. 

 

5.1.1 Dados do acervo - Quantitativo de Títulos do Acervo Geral (por ano, 2015 a 2019) 

 

 Como visto anteriormente, um dos pontos fundamentais de uma biblioteca é o seu 

acervo. É ele quem dá vida à biblioteca, é a partir dele que todo o funcionamento desse 

equipamento social se configura e se realiza. Em nossa pesquisa, entendemos como Acervo 

Geral todas as obras que compõem a biblioteca, independente do assunto ou área de interesse. 

 

Gráfico 2 – Quantitativo do acervo Geral 

 

Fonte: SIB-UERN, 2020 

 

 Importante lembrar que título refere-se ao nome de uma determinada obra e que 

exemplar, por sua vez, diz respeito à quantidade que um mesmo título tem no acervo, veja a 

                                                
4 Vide apêndice A 
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72.392
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figura 6, que mostra um print do Sistema de Automação de Bibliotecas, utilizado pela UERN, 

quando pesquisada uma obra de Machado de Assis: 

 

Figura 6– Título e exemplar 

 

Fonte: SIAB-UERN, 2020 

 

5.1.2 Quantitativo de Empréstimos e Renovações 

 

 O papel primordial de uma biblioteca universitária é ofertar os materiais bibliográficos 

necessários para a manutenção do ensino, pesquisa e extensão, seja de forma física ou virtual, 

atendendo alunos, professores, pesquisadores e comunidade acadêmica em geral. 

 O acervo da biblioteca existe para ser lido. A leitura pode ser realizada no próprio 

ambiente da biblioteca, na casa ou outro local de interesse do leitor, desde que tenha liberação 

para retirada do livro. Normalmente, as bibliotecas mantêm o cadastro de usuários aptos a 

realizem empréstimo domiciliar, por um prazo certo, podendo ou não solicitar a renovação. 

 Nas bibliotecas da UERN, os docentes, discentes e técnicos-administrativos podem 

requerer seu cadastro de forma presencial ou via internet, havendo a necessidade de comprovar 

o vínculo ativo com a instituição, preencher as informações pessoais e fornecer uma foto 3x4. 

Ao cadastrar-se, os usuários devem ler e concordar com as normas de funcionamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UERN. Aos alunos de graduação e técnicos-

administrativos é permitido o empréstimo de até 03 (três) títulos, pelo período máximo de 14 

(quatorze) dias, aos professores e alunos de pós-graduação, 03 (três) títulos, pelo período 

Informações 

sobre o título 

Informações 

sobre os três 

exemplares 

disponíveis 
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máximo de 21 (vinte e um) dias; podendo ser renovado em todos os casos, pelo mesmo período 

sem limite de vezes, desde que não esteja reservado para outro usuário. Abaixo demostramos 

no gráfico 3 a quantidade de empréstimos e renovações realizadas entre os anos de 2015 e 2019, 

por todos os tipos de usuários. Destacamos que a pesquisa não levará em consideração os dados 

de 2020 em decorrência das atividades da biblioteca terem sido paralisadas em virtude da 

pandemia do Coronavírus. 

 

Gráfico 3 – Quantitativo de empréstimos e renovações (2015 a 2019) 

 

Fonte: SIB-UERN, 2020 

  

 Vale salientar que no ano de 2018 a Biblioteca Central ficou interditada 5 meses, devido 

a um problema estrutural, o que explica o déficit no empréstimo/renovação demostrando no 

referido ano. 

 Nas normas de uso do SIB, há a especificação de dois tipos de penalidades existentes 

que podem ser aplicadas aos usuários pelo mau uso dos livros ou o pelo não cumprimento das 

regras pré-estabelecidas: 

• Suspensão: em caso de atraso na data de entrega de um livro, cada dia corresponde a 

três dias de suspensão, por exemplar; 

• Débito: usuário que estiver em debito não poderá renovar matrícula no semestre 

seguinte, bem como não poderá emitir NADA CONSTA para solicitação de emissão de 

diplomas; 
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• Perdas e Danos: em caso de perda ou dano de qualquer tipo de material bibliográfico, o 

usuário deve efetuar o ressarcimento da obra no Sistema de Bibliotecas da UERN, no prazo 

máximo de 30(trinta) dias, sob pena de submeter-se as medidas disciplinares, conforme 

Regimento Geral da Instituição. 

 

5.1.3 Projetos de extensão existentes na biblioteca por tema e departamento proponente 

 

 A biblioteca é um espaço próprio de leitura qualificada, seja ela científica, técnica ou 

literária. Diante dessa constatação, resolvemos verificar a existência de projetos de extensão 

realizados por departamentos acadêmicos ou pela própria biblioteca que utilizem seus espaços 

e equipamentos de forma direta. 

 Analisamos os resultados dos editais finais de institucionalização das ações de extensão5 

submetidas nos semestres 2019.1, 2019.2, 2020.1 e 2020.2, e encontramos somente um projeto 

a ser desenvolvido na/pela biblioteca: o projeto intitulado Conversando com autores, de 

responsabilidade da Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti do Campus de Assu, que foi 

aprovado para os semestres de 2020, portanto em curso. Ele tem por objeto: “[...]fomentar o 

diálogo entre o escritor e a comunidade acadêmica, além de propiciar o debate no ambiente da 

biblioteca e tornar os usuários do acervo melhores conhecedores dos autores e suas obras”. 

Salientamos que o projeto já era desenvolvido desde o ano de 2018, porém sem registro junto 

à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), hoje conta com a participação de bolsistas, mantendo 

perfis em redes sociais, tais como WhatsApp, Facebook e Instagram, desenvolvendo também 

um clube do livro. 

  

5.1.4 Quadro de servidores 

 

 É inegável que todo serviço, seja público ou privado, depende diretamente de seu quadro 

de servidores para alcançar um bom desempenho. Numa biblioteca é imprescindível a presença 

de um bibliotecário de referência que entenda as especificidades da ciência da informação e que 

seja apto a organizar, disseminar e preservar os materiais existentes na biblioteca de sua 

competência. No entanto, levando em consideração o tamanho das bibliotecas universitárias e 

                                                
5 Disponível em: Pró-Reitoria de Extensão - PROEX (uern.br) e 

http://proex.uern.br/default.asp?item=PROEX-editais-2019  

http://proex.uern.br/default.asp?item=2020
http://proex.uern.br/default.asp?item=PROEX-editais-2019
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todos os serviços por elas ofertados, é necessário que existam outros profissionais além do 

bibliotecário responsáveis pelo desenvolvimento de suas funções. 

 Atualmente, na Biblioteca Central da UERN existem três tipos de cargos em seu 

organograma: técnico-especializado (bibliotecário(a)), técnico de nível Superior (com 

formação em qualquer curso) e técnico de nível médio (sem formação específica), contando 

com 18 servidores lotados, estando distribuído da seguinte forma: 

• 3 bibliotecários(as), uma delas é a diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas e da 

Biblioteca Central; 

• 12 técnicos de nível médio; 

• 3 técnicos de nível superior. 

 Todos os bibliotecários além da formação básica de seu curso, possuem também 

especialização e, dos demais servidores, um possui somente o ensino médio e nove, curso 

superior e especialização. Fato que pode atestar, em tese, a qualidade técnica dos servidores 

investigados. 

 

5.1.5 Redes sociais da biblioteca 

 

 O Sistema de bibliotecas da UERN6 conta com um perfil oficial no Instagram, 

apresentando 1.513 seguidores e 281 publicações, no Facebook com 1.505 pessoas seguindo e 

269 publicações. Em sua maioria, as publicações dizem respeito ao funcionamento dos serviços, 

compartilhamento de informações gerais da universidade, dicas sobre normatização de 

trabalhos acadêmicos, citações de frases de escritores famosos, divulgação de eventos, dicas de 

sites para pesquisas científicas, etc. 

 Encontramos entre as publicações três projetos que consideramos de incentivo à leitura 

desenvolvidos pela biblioteca: Dicas de Acervo, Minuto de Leitura e Jhali!. No primeiro, as 

publicações foram realizadas no dia 17 jun. 2019 e mostram livros doados por usuários: 

 

Quadro 6 – Livros trabalhados no Projeto Dicas de Acervo 

Título da obra Autor 

Deu a louca no guarda-roupa Jonas Ribeiro 

O guardião de memórias Kim Edwards 

Crime no formigueiro Jussara Braga 

                                                
6 Acesso em 09 de jan. 2020. 
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Título da obra Autor 

Antologia Poética Anna Akhmátova 

(Continua...) 

(Continuação...) 

Título da obra Autor 

Os subterrâneos Jack Kerouuac 

O colecionador de ossos Jefferry Deaver 

O ladrão de raios Rick Riordan 

O inocente Scott Turow 

O negociador John Grisham 

O homem mais inteligente da história Augusto Cury 

A cabana Willian P. Young 

O olho torto do rei Antonio Francisco 

Crepúsculo Stephenie Meyer 

Amanhecer Stephenie Meyer 

Lua nova Stephenie Meyer 

Eclipse Stephenie Meyer 

Peter Pan escarlate Geraldine MacCaughrean 

Jogando por pizza John Grisham 

World Of Warcraft: Marés da guerra Christie Golden 

A bela velhice Mirian Goldemberg 

Sem olhar para trás Lannoy Dorin 

Infiltrado Robert Wittman 

Moçambique Júlio Emílio Braz 

Porto Seguro Nicholas Sparks 

Espaço e tempo do folclore potiguar Deífilo Gurgel 

Sonetos Florbela Espanca 

Fonte: Instagram @bibliotecauern 

 

 Minuto de Leitura teve sua primeira publicação no dia 08 jul. 2020, informando que se 

trata de um projeto a ser desenvolvido semanalmente com a indicação de uma obra, a 

recomendação é feita em formato de áudio, com explanação dos motivos pelo qual o leitor se 

identificou com a obra e leitura de um trecho, tendo por objetivo o compartilhamento e 

incentivo de leituras. 
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Quadro 7 – Obras indicadas no Projeto Minuto de Leitura 

Data da publicação Título da obra Autor 

08/07/2020 O dia do Curinga Joistein Gaarder 

14/07/2020 Prisioneiras Drauzio Varella 

21/07/2020 Elogio a leitura Geraldo Ribeiro 

28/07/2020 As intermitências da morte José Saramago 

04/08/2020 O senhor das moscas Willian Golding 

11/08/2020 Autoria e plágio Marcelo Krokoscza 

18/08/2020 As mais belas coisas do mundo Valter Hugo Mãe 

25/08/2020 É assim que acaba Colleen Hoover 

01/09/2020 Jardim de inverno Kristin Hannah 

Fonte: Instagram @bibliotecauern 

 

 Em 14 ago. 2020 temos uma publicação que questiona o interesse os usuários 

participarem de um programa de troca de livros:  

 

Figura 7 – Arte do Projeto Jahli! 

 

Fonte: Instagram @bibliotecauern 
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  Pesquisando no site da UERN, temos a publicação de uma matéria no dia 14 ago. 20207, 

em que podemos obter mais informações sobre a campanha. O idealizador, um servidor da 

biblioteca, disse ter notado que as pessoas conversavam entre si sobre as dificuldades em 

encontrar alguns títulos e do alto valor para se adquirir uma determinada obra, além disso muitas 

pessoas leem e não sabem mais o que fazer com os livros lidos ficando parado em suas estantes. 

Assim, surgiu a ideia de criar um grupo de leitores que podem compartilhar entre si livros sem 

custos. Na primeira fase os estudantes, professores, técnicos e comunidade externa podem se 

inscrever, informando os livros que desejam compartilhar; a biblioteca fará o levantamento de 

todas disponibilidades e anunciará nas redes sociais, criando uma rede de trocas. 

 

5.2 O QUE DIZEM OS SUJEITOS 

 

 Nesta subseção, trazemos os dados coletados por meio dos formulários enviados para 

os discentes e servidores da biblioteca (apêndices B e C). Nele buscamos identificar como os 

sujeitos se identificam como leitores, os tipos de leituras realizadas e a visão que possuem da 

biblioteca, além de outros aspectos direcionados a cada perfil dos investigados, discente ou 

servidor. 

 

5.2.1 Discentes dos cursos de licenciatura 

 

 Nosso contato com os discentes ocorreu via e-mail, no entanto, por não termos os 

endereços eletrônicos dos alunos, enviamos mensagens para as direções das faculdades, 

departamentos acadêmicos da UERN e para a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, solicitando 

o compartilhamento com os alunos. Além disso, solicitamos o apoio de alguns docentes dos 

cursos pesquisados que compartilhassem nos murais de sua disciplina no Google Classroom 

e/ou nos grupos de WhatsApp de suas turmas. A aplicação dos questionários ocorreu entre os 

dias 22 de fevereiro e 16 de março de 2021. 

 De acordo com os dados da Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico – 

DIRCA/UERN, no semestre letivo 2020.1, 1.599 discentes estavam matriculados nos cursos de 

licenciatura em Música, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, 

Física, Matemática, Geografia, História, Pedagogia e Química.  

                                                
7 http://portal.uern.br/blog/bibliotecas-da-uern-lanca-projeto-de-troca-de-livros-entre-leitores/  

http://portal.uern.br/blog/bibliotecas-da-uern-lanca-projeto-de-troca-de-livros-entre-leitores/
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 Notamos que existe uma certa resistência dos alunos em participarem de pesquisas via 

formulários, talvez em decorrência do uso excessivo desse tipo de instrumento durante o 

período da pandemia, seja em aulas, em avaliações de eventos e diversas pesquisas realizadas 

no âmbito da universidade e fora dela. Para alcançarmos o total de 135 respondentes tivemos 

que contar com a ajuda dos professores, conforme descrito no primeiro parágrafo. Além disso, 

foi-nos informado que alguns alunos começaram a responder as questões, mas fecharam o 

formulário sem finalizá-lo por não terem frequentado ainda a biblioteca da UERN por causa 

das restrições de funcionamento durante a pandemia.  

 Levando em consideração os problemas descritos, alcançar o percentual de 8,44% de 

respondentes foi um grande desafio à nossa pesquisa. Dos cursos pesquisados, a maior 

participação foi de Pedagogia (25), Educação Física (15) e Geografia (12). 

 A seguir, trazemos a análise dos dados coletados. 

 

5.2.1.1 Percepção dos discentes quanto a sua formação leitora 

 

 Nesta seção, traçamos o perfil de como os discentes dos cursos de licenciatura da UERN 

enxergam a si mesmos enquanto leitores, e em especial o relacionamento que possuem com os 

textos literários. 

 

Gráfico 4- Você se considera um leitor? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

Sim

78%

Não

22%
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 Quando questionados se consideravam-se leitores, a maioria dos respondentes, 78,5% 

(106 estudantes) respondeu positivamente. Aqui, não havia uma especificação do conceito 

adotado em nossa pesquisa, ficando a critério do discente, com base em sua própria experiência 

de vida, enquadrar-se ou não como um leitor. Retomando aqui os dados da pesquisa Retratos 

de Leitura, 86% dos entrevistados que estavam cursando o ensino superior em 2019 

responderam ser leitores, alcançando melhores resultados que nossa investigação. 

 É válido destacar que se espera que um estudante universitário tenha a maturidade 

suficiente para entender que ele precisa ser sim um leitor, para dar de conta das especificidades 

de seu curso, para manter-se atualizado com os estudos de sua área de conhecimento, além de 

necessitar ampliar sua visão de mundo para a interdisciplinaridade indispensável para o futuro  

profissional docente. 

 Outro aspecto investigado em nossa pesquisa é se os discentes gostam ou não de ler, 

podendo escolher as opções de ter um gosto fraco, médio, grande ou nenhum, na própria 

avaliação dos respondentes, tendo em vista que não colocamos na questão nenhum modo de 

aferição, levando somente em consideração a própria interpretação do discente. Salientamos 

que a pesquisa Retratos de Leitura do Brasil demonstrou a média de 4,3 livros lidos pelos 

entrevistados no Nordeste, sendo considerados os livros inteiros ou em parte. 

 

Gráfico 5 – Gosto pela leitura 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
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 No Gráfico 6 apresentamos as respostas quanto ao gosto pela leitura, ao cruzarmos os 

dados com o gráfico anterior percebemos que, enquanto 21,5% dos respondentes não se julgam 

leitores, apenas 15,35% disse ter um gosto fraco ou nenhum pela leitura. O que nos faz inferir 

que, mesmo não se considerando leitor, alguns estudantes gostam de ler, mas existirem fatores 

que interferem na sua prática de leitura, aspectos que tentaremos abordar em outro momento da 

pesquisa. O gosto médio foi apontado por 53,85% dos respondentes e o grande por 14,62%, ao 

passo que na pesquisa Retratos de Leitura de 2019 apenas 31% dos entrevistados responderam 

que gostavam muito de ler e 45% gostavam um pouco. 

 

Gráfico 6 – Tipo de leitura realizada com maior frequência 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

  

 Como esperado, a formação universitária requer que o estudante realize leituras de sua 

área do conhecimento, o que explica a colocação das leituras teóricas e científicas em primeiro 

lugar para os entrevistados. A leitura de textos literários, por sua vez, aparece em segundo lugar 

na preferência, mostrando que para esses respondentes ler Literatura ainda é algo possível 

mesmo estando cursando o ensino superior. 

 Ao serem questionados quanto à quantidade de livros de literatura lidos em 2019, 

obtivemos os dados apresentados no gráfico 7:  
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Gráfico 7 – Total de livros literários lidos em 2019 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Dentre os respondentes, lembramos que dos 135, vinte e nove disseram não se 

considerar leitores, no entanto, dez responderam ter lido de 1 a 5 livros literários, um de 6 a 10 

livros e um de 11 a 19 livros, questionam-nos por qual motivo esses dezoito alunos não se 

consideram leitores. Por outro lado, oito dos respondentes que se consideraram leitores não 

leram nenhum livro literário em 2019; certamente, podem ter realizado qualquer outro tipo de 

leitura além da literária.  

 Nesse ponto, retomamos a necessidade em se trabalhar com os estudantes, seja qual for 

seu nível de ensino (fundamental, médio ou superior) os conceitos de leitor e leitura, pois os 

dados mostram uma discrepância entre a prática (total de livros lidos) e a autopercepção de ser 

ou não um leitor.  

 Na pergunta subsequente, questionamos qual das obras literárias lidas o discente mais 

gostou. Seis respondentes disseram não lembrar de nenhum título, um não ter uma preferida e 

um disse que todas foram importantes, além disso, dois citaram somente o nome dos autores:  

Agatha Christie e Içami Tiba, o que impediu nossa contabilização total de títulos. No quadro 8 

apresentamos as obras citadas: 
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Quadro 8 – Obras preferidas entre as lidas em 2019 

Título da obra Autor Total de 

citações 

Gênero 

1984 George Orwell 2 Romance 

A arte sutil de ligar o foda-se Mark Manson 3 Autoajuda 

A cidade do Sol Khaled Hosseini 1 Romance 

A court of thorns and roses Sarah J. Maas 1 Romance 

A Culpa é das estrelas John Green 1 Romance 

A garota do lago  Charlie Donlea 1 Romance 

A garota do trem Paula Hawkins 1 Romance 

A megera Domada Shakespeare 1 Teatro 

A metamorfose Franz Kafka  Novela  

A Normalista Adolfo Caminha 1 Romance 

A paciente silenciosa Alex Michaelides  Romance 

A pedagogia do oprimido  

A pedagogia da autonomia 

Paulo Freire 1 Científico 

Pedagogia 

A pequena livraria dos corações 

solitários 

Anne Darling 1 Romance 

A Rainha vermelha Victoria Aveyard 1 Romance 

A seleção  Kiera Cass 4 Romance 

A trilogia do Mago Negro Trudi Canavan 1 Romance 

Alice no País das Maravilhas Lewis Carroll 1 Romance/ 

Literatura 

Infantil 

Alice no País do quantum Robert Gilmore 1 Científico/ 

Romance 

Ansiedade o mal do século Augusto Cury 1 Autoajuda 

As bodas de Luís Duarte Machado de Assis 1 Contos 

As coisas que você só vê quando 

desacelera 

Haemin Sunim 1 Autoajuda 

As palavras voam Cecília Meireles 1 Poesia 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título da obra Autor Total de 

citações 

Gênero 

Bird Box Josh Malerman 1 Romance 

Cartas de um diabo a seu aprendiz C.S. Lewis 1 Romance 

Cem anos de solidão  Gabriel Garcia 

Marquez 

1 Romance 

Como eu era antes de você Jojo Moyes 3 Romance 

Coração  Edmondo De Amicis 1 Romance 

Depois de Auschwitz Eva Schloss 1 Autobiografia 

Divergente Veronica Roth 1 Romance 

Dom Casmurro  Machado de Assis 5 Romance 

Don Quixote Miguel de Cervantes 1 Romance 

Elite do atraso  

Classe média no espelho 

Jessé Souza 1 Científico 

Sociologia 

Ensaio sobre a cegueira José Saramago 1 Romance 

Entre as estrelas Kate Khan 1 Romance 

Formação econômica do Brasil Celso Furtado  Científico 

Economia 

Gabriela Cravo e Canela Jorge Amado 1 Romance 

Grandes sertões: veredas Guimarães Rosa 1 Romance 

Harry Potter J. K. Rowling 4 Romance 

Ideias para adiar o fim do mundo Ailton Krenak 1 Conferência, 

entrevista 

Ciências 

Sociais 

Inferior é o car*lhø Angela Saini 1 Científico 

Ciências 

Sociais 

Inocência Visconde de Taunay 1 Romance 

Iracema  José de Alencar 2 Romance 

Isto vai doer Adam Kay 1 Autobiografia 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título da obra Autor Total de 

citações 

Gênero 

Jane Eyre  Charlotte Brontë 1 Romance 

Me chame pelo seu nome André Aciman 1 Romance 

Memorial do convento José Saramago 1 Romance 

Memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis 1 Romance 

Misery Stephen King 1 Romance 

Morangos Mofados Caio Fernando Abreu 1 Contos 

Mulheres que correm com lobos  Clarissa Pinkola 

Estes 

3 Científico 

Psicologia/ 

Best Seller 

Na minha pele  Lázaro Ramos 1 Autobiografia 

O auto da Compadecida Ariano Suassuna 1 Teatro 

O caçador de pipas Khaled Hosseini 1 Romance 

O diário de Anne Frank  Anne Frank 2 Autobiografia 

O doador de memórias Lois Lowry 1 Romance 

O menino do pijama listrado John Boyne 1 Romance 

O milagre do amanhã Hal Elrod 1 Autoajuda 

O Mito da Beleza Naomi Wolf 1 Científico 

Ciências 

Sociais 

O Monge e o executivo James C. Hunter 1 Autoajuda 

O mundo de Sofia Jostein Gaarder 2 Romance 

O Perfume Patrick Süskind 1 Romance 

O poder do hábito Charles Duhigg 2 Autoajuda 

O que eu tô fazendo da minha vida  Daniel Bovollento 1 Autoajuda 

Os Miseráveis Victor Hugo 1 Romance 

Os noivos  Alessandro Manzoni 1 Romance 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Título da obra Autor Total de 

citações 

Gênero 

Os Novos Vingadores – Motim Brian Michael 

Bendis, David Finch, 

Frank Cho, Steve 

McNiven 

1 História em 

Quadrinhos 

 

Os sertões Euclides da Cunha 1 Romance-

reportagem 

Poesia com rapadura Bráulio Bessa 1 Poesia 

Prisioneiros da mente   Augusto Curry 1 Autoajuda 

Técnica, Espaço e Tempo Milton Santos 1 Técnico- 

Científico 

Ciências 

Sociais  

The crimson campaign Brian McClellan 1 Romance 

The Tell Tale-Heart Edgar Allan Poe 1 Contos 

Todos os garotos que já amei Jenny Han 1 Romance 

Vidas Secas Graciliano Ramos 2 Romance 

Zoologia de invertebrados Robert D. Barnes 

 

1 Científico 

Biologia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 No levantamento, classificamos as obras lidas conforme seu gênero textual, mesmo a 

pergunta ter se referido a “obras literárias” alguns respondentes citaram livros de autoajuda 

(oito) e livros científicos (dez), o que reflete a falta de entendimento de alguns estudantes 

universitários quanto a classificação dos gêneros textuais. O romance foi o gênero mais lido 

pelos estudantes (oitenta e cinco), sendo citado também livros de contos (dois), teatro (dois), 

poesia (três) e História em Quadrinhos (um). 

 As obras mais citadas foram: Dom Casmurro de Machado de Assis (cinco vezes); Harry 

Potter de J. K. Rowling e A seleção de Kiera Cass (quatro vezes cada); Como eu era antes de 

https://www.estantevirtual.com.br/livros/robert-d-barnes?busca_es=1
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você de Jojo Moyes, A arte sutil de ligar o foda-se de Mark Manson e Mulheres que correm 

com lobos de Clarissa Pinkola Estes (três citações cada); 1984 de George Orwell, Iracema de 

José de Alencar, O diário de Anne Frank, O mundo de Sofia de Jostein Gaarder, O poder do 

hábito de Charles Duhigg e Vidas Secas de Graciliano Ramos (duas citações de cada); todas as 

outras obras foram lembradas apenas por um discente. Percebemos que entre as obras mais 

lembradas, destacam-se best-sellers, seja da área de Literatura ou de autoajuda, isso pode ser 

justificado pela maior popularização desses livros entre os jovens, tendo algum deles até 

adaptações para filmes, séries, entre outros. 

  Na tentativa de estreitar os laços entre o estudante e a leitura literária, na nossa próxima 

pergunta buscamos indagar se ele tinha recordações de como havia sido seu primeiro contato 

com a Literatura. Alguns respondentes diziam não ter lembranças, alguns disseram não terem 

uma boa experiência, mas a grande maioria, apresentou uma visão positiva e prazerosa do início 

de sua relação com a obra literária. Por seu uma questão discursiva e não fazermos qualquer 

tipo de identificação dos respondentes durante a coleta dos dados, com o intuito de preservar o 

anonimato e em conformidade com as questões de ética na pesquisa, codificamos as respostas 

dos discentes, em D1, D2 e, assim sucessivamente, de acordo com a ordem em que é citado no 

texto. Dentre as experiências negativas, citamos os relatos a seguir: 

 

Quadro 9 – Primeiro contato com a leitura literária 

Discente Relato 

D1 “Bem tardia diria. No terceiro ano do ensino médio. Em uma aula de língua 

portuguesa, onde tivemos que ler um livro literário e fazer uma análise da 

história” 

D2 “Difícil, pois era muito nova e foi uma leitura muito culta para minha idade (6 

anos)” 

D3 “Não tive contato com este tipo de leitura, ainda” 

D4 “Um pouco complicada e até tediosa, pois não tinha o hábito de ler” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Compreendemos que um primeiro contato ruim com a Literatura pode interferir 

negativamente na formação de leitor e no amadurecimento dele ao longo de sua vida, no 

entanto, essa situação pode ser revertida com a interferência de mediadores de leitura tanto no 

âmbito familiar quanto no escolar e até com o relacionamento do próprio indivíduo com outro 

tipo de literatura que lhe seja mais adequado. Ao compararmos o relato de D1 e D2, percebemos 
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que um teve um contato tardio, sendo-lhe apresentado somente no Ensino Médio, enquanto o 

outro desfrutou a partir dos seis anos de idade, mas por não ser um tipo de texto adequado à sua 

idade pode ter influenciado negativamente em sua conexão com a Literatura. D4 traz à tona a 

visão da leitura enquanto um hábito, muito questionada por alguns autores, tais como Pontes 

(2012), além de considera-la complicada e tediosa, algo comum aos nossos jovens acostumados 

com as novas tecnologias e às outras leituras necessárias ao mundo atual, mais fluídas e 

corriqueiras. Dentre os relatos, o mais preocupante, em nossa visão, é o D3 – um estudante 

universitário do Curso de Filosofia que ainda não teve contato algum com textos literários ou, 

o mais provável, não saber identificar que o teve ao longo de toda a sua vida estudantil. 

 Por outro lado, muitos relatos positivos trazem as experiências de leitura como um 

momento prazeroso em família, seja com os pais, irmãos, avós e até mesmo primos. Dentre os 

dados coletados, destacamos: 

 

Quadro 10 – Experiências positivas com a leitura literária na família  

Discente Relato 

D5 “Desde de criança tenho um grande prazer pela leitura, além disso tive uma boa 

introdução dos livros, devido a minha vó que era professora/diretora de uma 

escola, então devido isso sempre tenho um olhar diferente pela leitura” 

D6 “Em casa, com minha mãe e pai que liam livros para mim e me davam livros 

antes e depois da alfabetização” 

D7 “Em casa, pai e mãe liam pra mim antes de dormir. Foi uma experiência muito 

boa, uma conexão da família” 

D8 “Mainha contava histórias para dormir, sempre gostei muito” 

D9 “Quando eu aprendi a ler com a minha mãe, com cinco anos, comecei a ler contos 

de fadas, que eu gostava muito” 

D10 “Vovó sempre contava histórias de cordel pra gente, juntavam todos os netos para 

ouvir ele recitando as poesias. Um tempo muito bom” 

D11 “Há alguns anos atrás uma vizinha que era professora me deu uns livros entre 

eles havia algumas literaturas de cordel” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Pelos relatos acima, percebemos como a literatura pode conectar as famílias, até mesmo 

antes da alfabetização o encantamento literário instiga o imaginário das crianças, estreita os 

laços familiares, podendo fazer parte da rotina diária ou semanal. A mediação leitora é muito 
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importante para despertar o interesse dos leitores, lembramos que no item 2.3 

UNIVERSITÁRIOS E LEITURAS, trazemos a porcentagem de 11% dos entrevistados pelo 

Instituto Pró-Livro em 2019 dizendo que a mãe ou uma responsável do sexo feminino seria a 

maior influenciadora pelo seu gosto por leitura. 

 No entanto, não podemos esquecer que a escola tem seu papel na formação leitora dos 

estudantes. Apresentamos alguns relatos que merecem destaque quanto à participação da escola 

na primeira experiência com a Literatura: 

 

Quadro 11 – Experiências positivas com a leitura literária na escola  

Discente Relato 

D12 Foi no 8° ano ensino fundamental. Uma amiga me emprestou os livros da saga 

Crepúsculo, simplesmente amei! 

D13 Na escola com a professora do jardim, trazia fantoches, desenhos, era muito bom 

D14 Quando criança na escola, foi bastante interessante e agradável, diferente, 

despertou curiosidades 

D15 Os professores do ensino fundamental faziam leitura de histórias, e depois davam 

livros pra gente ler 

D16 Muito proveitosa, tive contato com vários clássicos da literatura. Esses clássicos 

eram recomendados como paradidáticos no ensino fundamental 

D17 Foi por meio da escola, no 5° do ensino fundamental, a professora pediu para que 

todos os alunos lessem livros da literatura de cordel. Eu escolhi um livro chamado 

Lampião e Lancelotti, me apaixonei por ele e passei o resto do ano levito 

repetindo a leitura 

D18 Através da obrigatoriedade de leitura paradidáticos escolar, o prazer da leitura 

me foi apresentado e uma experiência de muitas descobertas e abertura de mente 

ocorreu 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 Alguns lembram momentos ainda da primeira infância com a contação de histórias pelos 

professores, outros já recordam de sua experiência no ensino fundamental. O que mais nos 

preocupa são os estudantes que dizem ter feito somente o primeiro contanto com a Literatura 

no ensino médio. Muitos discentes também citaram a leitura feita por eles ou por mediadores 

da Literatura de Cordel. A Literatura de Cordel é um gênero textual que surgiu no Nordeste 

brasileiro sendo, de certa forma, um texto escrito que mantém as caraterísticas da oralidade; ela 
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possui temas, métricas, rimas e formatos próprios, apresenta a linguagem coloquial e faz o uso 

de muitas figuras de linguagens, tais como a ironia, o sarcasmo, humor. Para Machado (2008 

apud CAPUANI, 2010, p. 11): “O cordel é uma espécie de arte total: é poesia; é gráfica; é canto; 

é artes plásticas; é música; é teatro; é jornalismo; e é comercio. E ainda é até esporte, pois um 

poeta carrega sua mala para a feira e em viagens, exercitando os músculos e virando atleta.” 

Importante destacar a que a cultura do Nordeste continua sendo perpetuada tanto pelas famílias 

quanto pelas escolas e que alguns jovens ainda se encantam pelos versos e pelas histórias por 

elas descritas. No entanto, nenhum desses folhetos foi citado pelos discentes entre as obras 

preferidas lidas em 2019 

 Dos respondentes, um citou que seu primeiro contato seu deu em uma feira de livros, 

um dos eventos culturais mais relevantes para a proliferação de obras escritas, onde leitores, 

escritores e livros podem manter um diálogo mais aproximado entre si, e se conectar com outros 

tipos de artes. Quatro discentes recordaram que seu contato inicial foi feito na biblioteca escolar, 

dentre os relatos, destacamos o seguinte: 

 

Primeiro livro literário com mais de 100 páginas que li se chamava A Insônia 

do Vampiro. Tinha 10 anos e minha escola não tinha biblioteca disponível. 

Tive que pedir a uma amiga para trazer um livro da sua escola. Depois que 

mudei de escola tive acesso a um acervo melhor. Foi através, exclusivamente, 

da biblioteca de uma escola pública onde pude ter acesso a diversos livros 

literários e a desenvolver um hábito de leitura. (Dados da pesquisa, 2021) 

  

 Aqui, percebemos o encantamento que a Literatura pode desencadear nas pessoas. Ao 

ler essa pequena narração veio-nos à memória a estória da menina protagonista do conto 

Felicidade Clandestina de Clarice Lispector (1981), que sonha em poder ler um livro e a 

expectativa em realizar esse desejo já a faz feliz e, assim como Liesel Meminger, da obra de 

Markus Zusak (2007), ambas conseguem ressignificar suas vidas graças ao poder dos livros. 

 

5.2.1.2 A vida acadêmica e a leitura de textos literários 

 

 Nesse ponto da investigação, buscamos perceber como os estudantes observam a leitura 

de textos literários durante sua formação acadêmica. Será que há espaço junto às disciplinas de 

seu curso, será que os docentes incentivam esse tipo de leitura. Para tanto, trouxemos as 

perguntas analisadas nos gráficos seguintes. 
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Gráfico 8 - Realização de leitura literária durante a graduação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Gráfico 9 - Se a graduação contribuí para a leitura de mais obras literárias 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 O gráficos 8 demostra que a universidade pode ser um terreno fértil para a Literatura, 

pois 64,6% dos respondentes dizem que a graduação contribuí para a leitura de mais obras 

literárias o que é comprovado pelo gráfico 9 em que 33,08% dos discentes dizem que seus 
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docentes incentivam a leitura de textos literários e 22,31% dizem ter passado a ler mais esse 

tipo de texto durante a graduação. 13,08% acreditam que cursar o ensino superior não tem 

nenhuma influência com a realização de leituras literárias, não sendo influência negativa e nem 

positiva. 16,92% optaram pela opção de que a graduação e a leitura de textos literários não têm 

nenhuma relação com sua formação e sua futura atuação profissional e 14,62% dizem que as 

leituras relacionadas com meu curso não permitem que eu leia obras literárias. 

 Preocupa-nos o fato de 44,62% dos respondentes não compreenderem como a leitura de 

textos literários pode influenciar positivamente no seu desenvolvimento acadêmico durante o 

curso, podendo contribuir no entendimento das leituras científicas e na sua vida profissional 

egressa. Retomamos aqui o círculo vicioso em que o docente recém formado chega em sala de 

aula com uma visão restrita da literatura aos professores de língua portuguesa, perpetuando essa 

visão aos seus alunos do ensino médio e fundamental, que por sua vez passa a entender que a 

Literatura só tem espaço na sala de aula, no momento da disciplina; entra na universidade ainda 

com essa visão e encontra o mesmo posicionamento na academia. Por isso, necessitamos mudar 

esse paradigma da formação de leitores limitada à educação básica, colocando a 

responsabilidade também para a universidade, nem que seja na tentativa de resgatar ou, até 

mesmo criar do zero, um percurso leitor. 

 

Quadro 12 – Opinião sobre a leitura literária 

Sobre leitura literária, seria oportuno dizer Total de 

respostas 

A leitura literária deve ser uma escolha 7 

A leitura literária é prazerosa 91 

A leitura literária traz conhecimentos diversos 105 

A leitura literária é perda de tempo 2 

A leitura literária deve ser obrigatória 17 

A leitura literária não combina com universidade 7 

 A leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica 28 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 No quando acima demonstramos a opinião dos discentes quanto a leitura literária, 

sendo-lhes apresentado afirmações para que escolhessem uma ou mais opções, conforme sua 

visão. Era possível fazer combinações diversas entre as afirmativas para melhor descrever a 

opinião individual de cada. Entre elas, a mais escolhida, isoladamente, foi a” leitura literária 
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traz conhecimentos diversos” por 13 respondentes, aparecendo 105 vezes na totalidade de 

respostas, sendo a afirmação mais votada. Avaliamos como positiva essa visão dos discentes, 

uma vez que também acreditamos que a Literatura traz em seu conteúdo diversos tipos de 

conhecimentos que podem ser assimilados de maneiras distintas dependendo do leitor, de sua 

maturidade e contexto histórico/social que esteja inserido. 

 Outro destaque positivo foi a interpretação de que a leitura literária é prazerosa, pois 

seus benefícios vão além dos conhecimentos que podem nos passar, ela traz encantamento, 

fruição e momentos de deleite e prazer, difíceis de encontrar em outro tipo de texto. A percepção 

de que a leitura literária deva ser obrigatória (17 respostas) e lida como a leitura científica (28 

respostas), ainda são entraves que devemos ultrapassar, pois sabemos que a obrigatoriedade 

pode ser mal interpretada e até mesmo pode agir como um ponto negativo fazendo os discentes 

repelir qualquer contato com a Literatura, talvez até seja esse o problema desse tipo de leitura, 

pois para alguns indivíduos o único relacionamento foi o de sala de aula, com fragmentos de 

textos, fichas de leituras e outras obrigações avaliativas que o fizeram enxergar a leitura literária 

como algo ruim; da mesma forma, ler textos literários requer um olhar distinto, diferente dos 

textos científicos, uma vez que os primeiros podem ser carregados de subjetividades, figuras de 

linguagem e outros elementos próprios da linguagem literária, algo completamente divergente 

aos textos científicos que requerem o máximo de objetividade possível, visando não deixar 

brechas à interpretações divergentes.  

 

5.2.1.3 Percepção dos discentes quanto à biblioteca 

 

 Assim como na seção anterior, iniciamos nossa investigação tentando criar uma 

atmosfera na pesquisa que instigue o aluno a indicar seus próprios conceitos e buscar na 

memória suas percepções quanto a biblioteca e os significados atribuídos a ela em sua 

formação. Primeiramente, questionamos se antes de entrar na universidade ele já havia 

frequentado alguma biblioteca: 78,5% responderam que SIM e 21,5% que NÃO. 
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Gráfico 10 – Frequência de ida à Biblioteca Universitária da UERN   

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Importante frisar que dos respondentes, 61 (45,18%) estavam matriculados no primeiro 

ou segundo semestre de seus cursos, coincidindo com o início da pandemia e restrição no 

funcionamento da biblioteca da UERN, o que pode ter impedido uma frequência mais ativa e 

um melhor relacionamento dos respondentes com esse dispositivo. Fato que também pode 

influenciar as próximas respostas que tratam do relacionamento entre os usuários discentes e a 

biblioteca universitária ao longo do curso. 

 No Quadro 13 trazemos os motivos pelos quais os estudantes costumam frequentar uma 

biblioteca, não especificamos que seria necessariamente a da UERN. Nessa questão ele estava 

livre para marcar todas as opções disponíveis que se enquadravam ao seu caso: leitura 

casual/consulta; estudar/pesquisar/elaborar trabalhos; emprestar/devolver livros; acessar 

internet; tirar dúvidas sobre formatações de trabalhos acadêmicos. 
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Quadro 13 – Motivos para frequentar a biblioteca 

Você costuma ir à Biblioteca para Total 

Acessar internet 3 

Emprestar/ Devolver livros 21 

Emprestar/ Devolver livros, Tirar dúvidas sobre formatações de trabalhos 

acadêmicos 1 

Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos 44 

Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ Devolver livros 13 

Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ Devolver livros, Acessar 

internet 1 

Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Tirar dúvidas sobre formatações de 

trabalhos acadêmicos 2 

Leitura casual/ Consulta 13 

Leitura casual/ Consulta, acessar internet 2 

Leitura casual/ Consulta, Emprestar/ Devolver livros 3 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos 11 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ 

Devolver livros 10 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ 

Devolver livros, Acessar internet 2 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ 

Devolver livros, Acessar internet, Tirar dúvidas sobre formatações de trabalhos 

acadêmicos 1 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Emprestar/ 

Devolver livros, Tirar dúvidas sobre formatações de trabalhos acadêmicos 1 

Leitura casual/ Consulta, Estudar/ Pesquisar/ Elaborar trabalhos, Tirar dúvidas 

sobre formatações de trabalhos acadêmicos 2 

Tirar dúvidas sobre formatações de trabalhos acadêmicos 4 

Total geral 135 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
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 Os dados mostram que 4 pessoas frequentaram a biblioteca unicamente para tirar 

dúvidas sobre formatação de trabalhos; 3 usaram somente a internet disponibilizada em seu 

espaço, podendo ser via Wi-Fi ou cabeada; 13 para a realização de leituras casuais e consulta; 

21 para emprestar livros; 44 para estudar, pesquisar ou elaborar trabalhos. O restante, ou seja 

55 discentes, fez uso de mais de um dos serviços disponíveis na biblioteca. É importante que 

os usuários (ativos e os possíveis) tenham conhecimento de todos os serviços que são ofertados 

no espaço de uma biblioteca, pois, muitas vezes a falta de informações faz com que os 

indivíduos tenham a visão de que a biblioteca é somente um espaço onde se armazenam livros, 

não enxergam as potencialidades que vão muito além disso. 

 

Gráfico 11 – A biblioteca da UERN como um bom lugar para leitura 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Ao serem questionados se a biblioteca da UERN é um bom lugar para leitura, 22,3% 

dos discentes disseram que NÃO, no entanto, ao cruzarmos essa resposta com a seguinte, que 

solicitava a motivação para sua avaliação, 11 pessoas disseram nunca terem ido lá. As outras 

pessoas citam aspectos relacionados à infraestrutura precária disponibilizada para os estudantes, 

tais como: cadeiras desconfortáveis e insuficientes, espaço pequeno, falta de privacidade para 

a realização de uma leitura mais concentrada, distância entre a biblioteca e as salas de aula dos 

cursos, falta de ventilação e/ou ar-condicionado. Por outro lado, 77,7% concordam que a 

biblioteca é um bom lugar para a leitura, alguns relatos são até conflitantes aos citados acima: 

Sim

78%

Não

22%
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lugar aconchegante, calmo; tranquilo e com espaço para a leitura; os usuários respeitam quem 

faz uso dos locais de estudo e não fazem barulho; tem uma temperatura agradável possibilitada 

pelo uso de aparelhos de ar condicionado; mobília adequada para uma biblioteca; internet 

disponível que auxilia os estudos; ambiente amplo e de fácil concentração; pouco frequentado 

mas respeitado por quem faz uso. 

 Percebemos que as experiências individuais de cada discente podem interferir negativa 

ou positivamente em sua avaliação de um local, como é o caso em tela. As formas como 

descrevem os motivos por ser um bom local ou não para a realização de leituras pode ter sido 

formado por um único (ou poucos) contatos negativos, o que impediu que usuário desse uma 

nova chance para a biblioteca. Talvez seja o caso de ser disponibilizado um cronograma com 

os horários de pico dos frequentadores e até mesmo de se agendar o uso dos espações de estudo, 

evitando aglomerações e falta de equipamentos/ mobiliário para todos. 

 

5.2.1.4 A biblioteca da UERN como incentivadora de leitura literária na visão dos discente 

 

 Nessa seção da pesquisa, trazemos a percepção dos discentes para a biblioteca da UERN 

enquanto um local que pode proporcionar a leitura de textos literários, seja pela disponibilidade 

de obras em seu acervo para empréstimo, seja pela utilização de seus espaços para a divulgação 

de obras literárias ou pela execução de atividades culturais que promovam a leitura literária 

entre os discentes e outros usuários. 
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Gráfico 12 – Empréstimo de livros literários pela biblioteca da UERN 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 O simples fato de olhar o gráfico 12 entristece qualquer leitor que enxerga o potencial 

das bibliotecas universitárias em não se restringir à oferta de textos acadêmicos e científicos 

dos cursos de graduação e pós-graduação de sua universidade. Questionamos, na pergunta 

seguinte, por qual motivo o discente não leu mais livros literários emprestados pela biblioteca 

da UERN, sendo-lhe apresentado seis alternativas de respostas que poderiam ser combinadas 

entre si: não sabia da existência deles; não tenho empo para ler livros literários; não gosto desse 

tipo de leitura; compro todos os livros literários que quero ler; pego os livros que leio 

emprestado com amigos; não encontro os livros literários que tenho interesse na biblioteca da 

UERN. O Quadro 14 mostra o total de respostas para cada uma das alternativas: 

 

Quadro 14 - Motivos para não ler mais livros literários emprestados pela biblioteca da UERN 

Motivos Total 

Não sabia da existência deles 55 

Pego os livros que leio emprestado com amigos 37 

Compro todos os livros literários que quero ler 31 

Não encontro os livros literários que tenho interesse na biblioteca da UERN 23 

Não tenho tempo para ler livros literários 19 

Não gosto desse tipo de leitura 12 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

4,62%
9,23% 7,69%

5,38%

73,08%

Frequentemente Às vezes Regularmente Raramente Nunca
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 O item que teve o maior número de marcações, 55 foi que os alunos não sabiam da 

existência de livros literários na biblioteca; talvez se houvesse a divulgação das obras literárias 

que existem no acervo ou eventos de exibição delas, haveria uma maior procura por esse tipo 

de obras. Ao somarmos o total de respondentes que compram seus livros e pegam emprestados 

de amigos, encontramos 68 pessoas que leem e que tem por costume compartilhar suas e leituras 

com outras pessoas; destacamos aqui, mais uma vez, o papel fundamental do mediador de 

leitura pois, muitas vezes, lemos por influência de outros leitores e pela certeza prévia de que 

gostaremos ou identificarmo-nos com a obra. 

 Doze alunos dizem não gostar de ler Literatura e dezenove dizem não ter tempo para se 

dedicar a leitura de livros literários. Infelizmente essa é uma realidade do estudante 

universitário, assoberbado de atividades acadêmicas e, muitas vezes, soma-se com a execução 

de atividades laborais e responsabilidades domésticas e familiares, não encontra tempo e nem 

incentivo para a leitura literária pois, em sua formação, não lhe foi apresentado como um tipo 

de lazer ou entretenimento, mas somente relacionado às obrigações da escola, assim, em seu 

tempo livre, irá realizar outras atividades que julgue mais divertidas ou que lhe dê maiores 

benefícios. 

 Questionamos quais livros literários os estudantes tinham procurado na biblioteca da 

UERN e não encontraram. Mais uma vez foi citado o fato de ainda não terem frequentado o 

espaço em questão em virtude da pandemia e a confusão quanto à interpretação do que é ou não 

um livro literário, pois houve 06 respostas comentado não terem encontrado livros científicos 

próprios de seus cursos. A maioria dizia não se recordar o título da obra pesquisada, os únicos 

livros realmente literários que tiveram seus nomes citados foram: A gota d’água de Chico 

Buarque, Os sertões de Euclides da Cunha e o Hobbit de J.R.R. Tolkien. Para testar realmente 

que as obras não estão disponíveis para empréstimo, fizemos a busca no site da SIB e 

encontramos o seguinte panorama: 
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Quadro 15 – Situação das obras não encontradas pelos discentes na biblioteca da UERN 

Título 

Autor 

Ano Quantidade de 

exemplares disponíveis 

Localização 

Os Sertões 

Euclides da Cunha 

2007 01 B869.3 C972s 

1998 01 B8693 C972s 

1963 01 B8693 C972s 

1963 01 B8693 C972s 

Não informado 01 B8693 C972s 

O Hobbit  

J.R.R. Tolkien 

Não encontrada 

A Gota d’água  

Chico Buarque e 

Paulo Fontes 

Não encontrada 

Fonte: http://siabi.uern.br/ Acesso em 20 de mar. 2021 

 

 Apenas o livro de Euclides da Cunha foi encontrado para empréstimo, contando com 

cinco edições diferentes com um exemplar de cada, o que pode ser explicado pela conotação 

dada a ela no estudo do pré-modernismo brasileiro e por ser uma obra muito discutida em 

diversas áreas do conhecimento, tais como Antropologia, Sociologia, Geografia e História. 

  Na tentativa de ampliar a visão do papel da biblioteca na universidade, questionamos se 

os estudantes já haviam participado de alguma atividade sociocultural promovida pela/na 

biblioteca da UERN. Vinte e cinco disseram que não participam ou não se lembravam. Cento e 

dez responderam que sim. A seguir condensamos as respostas: 

• Café literário; 

• Conversando com autores; 

• Eventos/ minicursos sobre normas da ABNT; 

• Seminário de Ambientação Acadêmica – SAMBA; 

• Lançamento de livros; 

• Intervalo cultural; 

• Apresentação da biblioteca para as turmas; 

• Campanhas solidárias para arrecadação de brinquedos e materiais de higiene. 

 Durante o período da pandemia houve uma maior utilização das ferramentas 

tecnológicas para manter o contato que antes era feito apenas de forma presencial e também na 
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tentativa de ampliar a participação da comunidade acadêmica nos eventos realizados pelas 

universidades de todo país. Congressos, simpósios nacionais e internacionais reinventaram suas 

programações e formas para conectar os pesquisadores. O uso das redes sociais passou a ser um 

elo importante para congregar pessoas, seja no contexto local de cada universidade, ou de uma 

forma ampliada, abarcando outras instituições de todo o país. 

  A biblioteca da UERN (vide item 5.1.5 Redes sociais da biblioteca) possui redes sociais 

onde compartilha constantemente seus serviços e informações, então, questionamos os 

discentes se seguiam as redes sociais da biblioteca e, se não, por qual motivo. 

 

Gráfico 13 – Redes sociais da biblioteca  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 

 Ao somarmos o total de estudantes que não sabiam da existência de redes sociais da 

biblioteca ou que não tem interesse em suas publicações atingimos o índice de 72,59%, o fato 

pode ser comprovado quando comparamos o total de seguidores do Instagram da UERN (31,5 

mil) com os da Biblioteca (1.513). Hoje, estar em uma rede social, postar assuntos que retenha 

e que conquiste novos públicos é essencial para se manter a comunicação com os jovens. É vital 

que as bibliotecas, tal como qualquer órgão público, reinventem a forma de prestar seus serviços 

à comunidade. 

 Alinhar a apreciação de outros tipos de arte dos discentes à Literatura pode ser uma 

saída para conquistá-los uma vez que a ela pode dialogar e abarcar vários outros tipos de 
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manifestações artísticas. Assim, questionamos quais eram as atividades artísticas/culturais que 

preferem em primeiro e em segundo lugar. 

 

Gráfico 14 - Atividades artísticas/culturais na preferência dos discentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Na opinião da maioria dos estudantes, música e filmes/séries são as atividades que mais 

gostam de fazer, tanto em primeiro como em segundo lugar de sua preferência, sendo seguido 

pela leitura de textos em geral, incluindo a Literatura. É inegável a conexão existente entre as 

três atividades escolhidas: música, arte cinematográfica e leitura, talvez seja o caso dos 

incentivadores de leitura utilizar mais essa estratégia para conquistar novos leitores. 
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Quadro 16 – Clássicos preferidos pelos discentes 

Nº Título Indicações 

1º Dom Casmurro – Machado de Assis 26 

2º A moreninha – José de Alencar 8 

3 º Orgulho e preconceito – Jane Austen 7 

4 º Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de 

Assis 

4 

5 º Alice no país das maravilhas - Lewis Carroll 4 

6 º Romeu e Julieta - William Shakespeare 4 

8 º Senhora - José de Alencar 4 

9 º O pequeno príncipe - Antoine de Saint-Exupéry 4 

10 º O cortiço – Aluísio de Azevedo 4 

11 º Iracema - José de Alencar 3 

12 º Revolução dos bichos - George Orwell 2 

13 º Harry Potter (Saga) - J. K. Rowling 2 

14 º Grande Sertão: Veredas - Guimarães Rosa 2 

15 º O Senhor dos Anéis -  J.R.R. Tolkien. 2 

16 º O auto da compadecida – Ariano Suassuna 2 

17 º O diário de Anne Frank 2 

18 º Vidas secas - Graciliano Ramos 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 O quadro demostra os dezoito livros mais citados pelos discentes, no entanto muitos 

disseram não lembrar de nenhum livro específico e alguns citaram mais de uma obra. 

Destacamos a obra de Machado de Assis – Dom Casmurro, que foi lembrado por 26 estudantes. 

Outras 35 obras foram citadas uma única vez, havendo também a indicação de livros científicos, 

persistindo o não entendimento do que realmente é uma obra literária. 

 Na pesquisa Retratos de Leitura do Brasil (2019), foi questionado sobre o livro mais 

marcante ou o livro que o entrevistado mais gostou de ler, sem especificação do gênero textual. 

Nela, o livro mais votado foi a Bíblia, já o livro Dom Casmurro aparece em 11º lugar, O 

pequeno príncipe 3º, Harry Potter 6º, A Moreninha 14º, Iracema 16º, o Diário de Anne Frank 

17º, Memórias Póstuma de Brás Cubas 19º, Romeu e Julieta 22º, Vidas Secas 27º, percebemos 
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que as escolhas de nossos entrevistados se assemelham a dos brasileiros que responderam à 

pesquisa do Instituto Pró-livro. 

 Para finalizar a pesquisa, questionamos se os discentes possuem algum autor de 

Literatura favorito, obtendo 28 respostas afirmando não ter nenhuma preferência, o quadro 17 

traz os autores mais citados:  

 

Quadro 17 – Autores preferidos dos discentes 

Nº Autor Indicações 

1º Machado de Assis 34 

2º Clarice Lispector 10 

3 º Cecilia Meireles 4 

4 º Jane Austen 4 

5 º Jorge Amado 3 

6 º Carlos Drummond de Andrade 3 

8 º José Saramago 3 

9 º Cassandra Clare 3 

10 º Shakespeare 2 

11 º Antoine de Saint-Exupéry 2 

12 º Kiera Cass 2 

13 º J K Rowling 2 

14 º Ariano Suassuna 2 

15 º José de Alencar 2 

16 º Monteiro Lobato 2 

17 º J.R.R. Tolkien 2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Somam-se aos autores mais citados, a indicação de mais 25 autores diferentes, quatorze 

brasileiros e onze estrangeiros. Além de ter a obra mais citada como clássico de Literatura que 

os estudantes mais gostaram de ler, o escritor Machado de Assis desponta como o autor 

preferido dos estudantes com o triplo de indicações que o segundo lugar. Ao comparamos com 

os dados divulgados pelo Instituto Pró-livro, Machado de Assis também foi o autor que os 

respondentes disseram ter gostado ou gostam mais de ler. Ao verificarmos a colocação dos 

outros autores indicados em nossa pesquisa, Monteiro Lobato aparece em 2º lugar, Jorge 
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Amado 5º, Clarice Lispector 9º, J K Rowling 10º, Cecília Meireles 12º e José de Alencar em 

15º, o que nos faz perceber que realmente existe a compatibilidade entre a realidade investigada 

por nós e a nacional, investigada pelo Retrato de Leituras. 

 

5.2.2 Servidores da biblioteca 

 

 A aplicação dos questionários ocorreu entre os dias 22 de fevereiro e 16 de março de 

2021. Contatamos os servidores por meio do e-mail institucional da biblioteca, enviando o 

formulário e solicitando o compartilhamento com os outros servidores. De acordo com os dados 

obtidos juntos à coordenação existiam, no momento da pesquisa, dezoito servidores lotados no 

setor, no entanto, desses, dois estavam afastados, assim, consideramos o universo de dezesseis 

servidores em nossa pesquisa, obtendo a reposta de somente quatro servidores, equivalendo ao 

percentual de 25%. 

  Importante destacar, nesse momento, as dificuldades encontradas para motivar os 

respondentes sem poder ter um contato direto com eles e pelo próprio contexto situacional que 

nos encontramos em que as pessoas tentam ressignificar a própria vida em meio ao caos da 

saúde, causando até certo constrangimento dos pesquisadores ao insistirem em determinados 

questionamentos, como foi o nosso caso. Assim, pelo exposto, consideramos o índice de 25% 

uma amostra viável para respaldar nossa pesquisa. 

 Dos respondentes, dois possuem formação específica em Biblioteconomia, um servidor 

é formado em Letras Língua Portuguesa e outro em Administração. Dois deles dizem ter 

participado de algum curso de formação continuada na área para trabalhar na biblioteca por 

conta própria, um diz que a IES disponibilizou e um diz que nunca participou. 
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5.2.2.1 Percepção dos servidores quanto ao seu relacionamento com a leitura e com a Literatura 

 

Gráfico 15 – Percepção dos servidores quanto à leitura 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

Gráfico 16 – Quantidade de livros lidos em 2019, por servidores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 
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 Ao serem questionados se consideravam-se leitores, três servidores responderam que 

sim; sendo que metade dos respondentes dizem ter um gosto grande ao realizar leituras, não 

sendo especificado qual o tipo. Quando questionados sobre a quantidade de obras lidas em 

2019, um respondente leu de 1 a 5 livros; um respondente de 11 a 19 livros e dois de 6 a 10 

livros literários. 

 

Gráfico 17 – Tipo de leitura realizada com mais frequência pelos servidores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 No gráfico 17, percebemos que o tipo de leitura que mais faz parte do cotidiano dos 

servidores que participaram da pesquisa é a leitura informativa, de jornais ou revistas. Algo 

explicável no contexto atual, em que devemos estar sempre informados sobre as constantes 

alterações na dinâmica da sociedade em meio a uma pandemia global. Diferentemente dos 

discente, os servidores são profissionais já formados não tendo como atividade obrigatória de 

suas práxis a leitura constante de textos técnicos, científicos ou didáticos de sua área, no entanto, 

ressaltamos a necessidade do profissional manter-se atualizado e em formação contínua para o 

melhor desenvolvimento dos serviços prestados, independente da área de atuação. 

 Somente um dos servidores disse que sua preferência para a leitura são os textos 

literários, tanto que o mesmo respondeu ter lido de 11 a 19 livros literários durante o ano de 

2019, um média alta em relação ao seus pares e ao compararmos aos dados da Pesquisa Retratos 
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de Leitura (2019) que averiguou uma média de 4,3 livros lidos por ano na região Nordeste e 5 

no Brasil, quando considerado o país inteiro. 

 Ainda na perspectiva de vislumbrar a visão dos servidores quanto à leitura literária, 

questionamos quais das opções eles identificavam como sendo atribuídas a ela, podendo ser 

marcada mais de uma opção: a leitura literária é prazerosa, a leitura literária é traz 

conhecimentos diversos, a leitura literária é perda de tempo, a leitura literária deve ser 

obrigatória, a leitura literária deve ser uma escolha, a leitura literária não combina com 

universidade, a leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica, e obtemos as seguinte 

respostas: 

 

Quadro 18 – Opinião dos servidores sobre a leitura literária 

Sobre leitura literária, seria oportuno dizer Total de 

respostas 

A leitura literária deve ser uma escolha 2 

A leitura literária é prazerosa 3 

A leitura literária é traz conhecimentos diversos 2 

 A leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 As opções escolhidas pelos respondentes podem ser vistas como positivas, com exceção 

da única resposta para a leitura literária ser lida como se lê a leitura científica, uma vez que cada 

tipo de texto uma tem sua especificidade. Acreditamos, assim como os servidores, que a leitura 

literária deve ser uma escolha, seja na seleção do título, do momento para se lê e até mesmo 

dos objetivos de sua leitura; além disso é inegável o prazer que os leitores podem ter ao 

dialogarem de uma maneira profunda com o texto literário, obtendo diversos benefícios, entre 

eles a aquisição de conhecimentos diversos. 

 Ao serem questionados sobre os clássicos de Literatura que mais gostaram de ler, os 

autores preferidos e o livro lido em 2019 que indicaria a leitura, obtivemos as seguintes 

respostas: 
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Quadro 19 – Obras, clássicos e autores preferidos 

Questionamento Resposta 

Cite algum clássico de Literatura que você 

gostou de ler 

Memórias póstumas de Brás Cubas, 

Machado de Assis 

Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa 

Capitães de areia, Jorge Amado 

A viuvinha, José de Alencar 

Dom casmurro, Machado de Assis 

Senhora, José de Alencar 

Primeiras estórias, Guimarães Rosa 

Orgulho e Preconceito, Jane Austen 

Qual o seu autor referido de Literatura? João Guimarães Rosa 

Machado de Assis 

Julia Quinn 

Dentre as obras lidas em 2019, qual a que 

você mais gostou? 

A bibliotecária de Auschwitz, Antonio G. 

Iturbe 

Jardim de Inverno, Kristin Hannah 

Sapiens - Uma breve história da humanidade, 

Yuval Harari 

Tutaméia, João Guimarães Rosa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Entre as preferências dos servidores da biblioteca despontam autores e obras nacionais, 

nomes consagrados de nossa literatura, tais como Machado de Assis, José de Alencar, Jorge 

Amado e suas obras que são unanimidade quanto ao reconhecimento dos críticos como 

clássicos: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Senhora, Viuvinha, Grande sertão: veredas, entre 

outras. Contudo, há espaço também para autores e obras estrangeiras, tais como: Julia Quinn e 

Jane Austen com seus romances envolventes e de fácil leitura. 

 Reconhecemos a importância de todos os profissionais encontrarem um momento para 

a leitura literária, principalmente os que lidam no próprio trabalho com textos, pessoas e livros. 
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5.2.2.2 Percepção dos servidores quanto à biblioteca 

 

 Ao iniciarmos essa seção, questionamos qual era a visão do servidor em relação à 

biblioteca universitária. Todos os depoimentos trazem o papel da BU como disseminadora do 

conhecimento, alguns de forma mais sucinta, e outros mais elaboradas, como é o caso de S3:  

 

Uma biblioteca universitária possui o papel de disseminar o conhecimento. 

Auxiliar os seus usuários na busca e pesquisa para a obtenção das 

competências necessárias para o andamento e conclusão do curso. A 

biblioteca universitária tem o objetivo de levar conhecimento desde os 

graduandos, pós-graduandos e comunidade externa. Ela possui a finalidade de 

propagar o conhecimento além dos muros da universidade. (Dados da 

pesquisa, 2021). 

 

 Há também a visão de que sua atuação não se restringe aos cursos de graduação 

ofertados pela universidade, mas à todas as atividades realizadas pela/na IES, tal como relatado 

por um dos servidores respondentes; “A Biblioteca é o pilar dentro da Universidade para que 

haja desenvolvimento nos três campos da Instituição, ensino, pesquisa e extensão. Campo do 

saber e integração de ideias e conhecimento”. (Dados da pesquisa, 2021) 

  Podemos perceber, nas afirmações dos servidores, a visão restrita no entendimento de 

que a biblioteca é um local passivo, onde os usuários devem ir por vontade própria para 

buscarem o conhecimento ali armazenado, em complemento aos adquiridos na sala de aula. 

 Para entender a relação mantida entre os servidores e os usuários, questionamos os 

principais assuntos das conversas entre eles, com exceção dos relacionados ao próprio 

atendimento, sendo-lhes apresentado as seguintes possibilidades, com opção de marcar mais de 

uma resposta: assuntos gerais; assuntos relacionados à cultura geral; assuntos relacionados ao 

trabalho da biblioteca; assuntos relacionados ao curso do usuário; assuntos relacionados à vida 

particular do usuário, assuntos relacionados à sua vida particular; indicações de livros de 

literatura; indicações de filmes ou de séries; não tenho costume de conversar com os usuários.  
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Quadro 20 – Assuntos usados em conversas com usuários 

Tipo de Assunto Total de respostas 

Assuntos gerais 3 

Assuntos relacionados ao curso do usuário 4 

Assuntos relacionados à vida particular do usuário 1 

Indicações de livros de literatura 1 

Indicações de filmes ou de séries 1 

Assuntos relacionados ao trabalho da biblioteca 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Os quatros servidores conversam com os usuários sobre o seu curso; três deles sobre 

assuntos gerais e somente um sobre assuntos relacionados ao trabalho da BU, e um sobre 

indicações de livros de literatura, filmes ou séries. Sabemos que o contato com o público requer 

empatia e busca por relações amigáveis, por isso é importante esse momento de interlocução 

entre servidores e usuários. Entendemos que o assunto mais fácil para se ter, até mesmo pela 

própria procura dos discentes às publicações, são os relacionados ao curso, mas a ocasião pode 

ser aproveitada para o incentivo de outros tipos de leitura e de compartilhamento dos serviços 

da biblioteca que talvez não seja de conhecimento do usuário, podendo comunicar os eventos 

que ocorram nos espaços da biblioteca. 

 Além de ser um local para empréstimo de livros, geralmente a biblioteca é vista também 

como um local próprio para estudo, muitas vezes é utilizada por toda a comunidade acadêmica 

e externa à universidade, por isso, perguntamos aos servidores se eles consideram a biblioteca 

da UERN um bom lugar para a leitura, tendo 50% de respostas positivas e 50% negativas, os 

motivos apontados para as conclusões foram:  

 

Quadro 21 – Opinião dos servidores quanto o espaço de leitura na biblioteca 

Servidor Resposta 

S1 “Falta estrutura física na biblioteca que trabalho, aliado a isso a falta de 

entendimento sobre como se comportar em um ambiente desse tipo, dificulta o 

exercício da leitura, pois muitos não o entendem, seja por pura ignorância ou 

mesmo falta de ambientação” 

(Continua...) 
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(Continuação) 

Servidor Resposta 

S2 “Falta obras literárias atuais e espaço já usado por concurseiros que não permite 

ruídos” 

S3 “O espaço é muito agradável” 

S4 “Um ambiente tranquilo” 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

  

 Notamos um certo conflito entre os discursos, pois uns dizem ser um espaço agradável 

e tranquilo, até mesmo utilizado por concurseiros para estudar; enquanto outros dizem que há 

dificuldades em se praticar a leitura devido ao barulho por parte de usuários e até mesmo aponta 

como negativo a estrutura física. Talvez isso seja explicado pelo horário do expediente de cada 

servidor que pode ter um público distinto, ou até mesmo o local de trabalho, pois mesmo sendo 

todos lotados na biblioteca, pode ser que cada um exerça sua atividade num espaço distinto e, 

aliado à sua experiencia de vida, faz com tenham percepções diferentes de uma única situação. 

  

5.2.2.3 A biblioteca da UERN como incentivadora de leitura literária na visão dos servidores 

 

 Estando todos os dias na biblioteca, é inegável a possibilidade dos servidores poderem 

manter, no seu tempo livre, um contato especial com os tipos de leitura ali existentes e até 

mesmo ampliar suas possibilidades de letramento ao entrar em contato com a variedade de 

títulos das diversas áreas do conhecimento. No entanto, como nossa pesquisa é voltada para a 

leitura literária, trouxemos as próximas questões para tentar compreender como os servidores 

relacionam-se com os livros literários da biblioteca em que trabalham. 
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Gráfico 18 – Frequência de empréstimos de livros literários na biblioteca da UERN 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 

Gráfico 19 – Motivos por não ter lido mais livros literários emprestados pela biblioteca da 

UERN 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

 Pelas respostas apresentadas, verificamos que os servidores não têm por costume utilizar 

os livros literários existentes na biblioteca para leitura, um deles diz ter por costume realizar 

empréstimo de forma frequente, um raramente e um nunca fez. Lembramos que todos os 

Frequentemente

25%

Raramente

50%

Nunca

25%

2

1 1

Compro todos os livros litetários

que quero ler

Não encontro os livros literários

que tenho interesse na biblioteca

da UERN

Não tenho tempo para ler livros

literários
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servidores técnicos da instituição têm direito a realizar seu cadastro e usufruir dos serviços da 

biblioteca. No segundo gráfico, vemos os motivos apontados por eles para a não realização de 

mais leituras com livros existentes na biblioteca, dois dizem comprar todos os livros que tem 

interesse em ler, um diz não encontrar os que tem interesse na biblioteca e um diz não ter tempo 

para leitura. Essa mesma informação pode ser comprovada na pergunta feita posteriormente em 

nosso questionário: Você procurou alguma obra literária na biblioteca e não encontrou? Se a 

resposta for sim, qual, nela, os que optaram pela opção de comprar seus próprios livros e o que 

optou por não ter tempo para leitura responderam que nunca procuraram e, somente um cita ter 

procurado obras de Jojo Moyes e não ter encontrado. 

 Além da leitura cientifica e literária, a biblioteca se descortina como local para a 

disseminação da cultura de uma forma abrangente, podendo abrir um leque de opções para a 

realização de eventos e, até mesmo, para ser promotora dessas atividades. Perguntamos se os 

sujeitos pesquisados já haviam participado de alguma atividade sociocultural promovida 

pela/na biblioteca da UERN; três respondentes citaram o projeto Conversando com autores, um 

citou Minuto de Leitura, um Café com Leitura e um o lançamento de livros. 

 Também perguntamos se teriam interesse/ disponibilidade para participar de atividades 

culturais para disseminar a leitura literária na biblioteca da UERN, um respondeu que talvez, 

dois que tem interesse e um que além do interesse tem ideias que podem contribuir nesse 

sentido.  
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6 A LEITURA LITERÁRIA NA BIBLIOTECA – NOVAS POSSIBILIDADES 

 

 Finalizada a imersão nos dados da pesquisa, condensamos nossa percepção nas 

potencialidades em se fazer da biblioteca um local de incentivo à leitura literária, por isso, 

traremos nessa seção ideias que podem ser utilizadas para a melhoria do quadro encontrado. 

 Relembramos aqui os três projetos já desenvolvidos pela biblioteca investigada: Dicas 

de Acervo, Minuto de Leitura e Jhali!, todos são realizados de forma autônoma, sem 

institucionalização por meio da participação em editais de extensão. Por isso, nossa primeira 

sugestão é sobre a necessidade em se institucionalizar essas ações, como forma de ter uma 

maior abrangência e incentivo da própria instituição, seja por meio de financiamento, abertura 

para bolsistas e, até mesmo, para a destinação de carga horária que possa fazer com que os 

servidores se concentrem melhor na execução dos projetos. A Biblioteca Central pode agir de 

maneira integrada com todas bibliotecas setoriais, propondo e executando projetos multicampi, 

fortalecendo assim o seu caráter ampliador de disseminação de cultura. 

 Tanto os servidores quanto os alunos mostraram-se interessados em ampliar seu contato 

com Literatura, um ponto crucial para tal é saber quais são as obras existentes na biblioteca, 

talvez seja importante fazer, primeiramente, o levantamento do acervo literário para que as 

obras trabalhadas nos três projetos estejam disponíveis na biblioteca, algo que aumentará o 

empréstimo desse tipo de livro e fará com que os alunos já saibam previamente que o livro que 

pretender ler está disponível. 

 Destacamos aqui, que o incentivo à leitura literária não necessita ser somente focado na 

ação de ler um livro, físico ou virtual, mas pode envolver toda a cultura em suas variadas 

formas, seja através da arte, da música, da contação de histórias, do teatro, feira de livros, 

eventos de recitação de poesias, debates, entre outras, isso pode fazer com que se retire a ideia 

da leitura como algo chato, ligado à obrigações escolares e demonstre a leveza e a face 

libertadora presente no ato de ler. 

 Nesse sentido, lembramos que a instituição como um todo promove diversas ações que 

se enquadram na promoção da leitura literária, bastando que haja uma abertura para a 

participação da biblioteca em suas ações. No edital nº 01/2021-PROEX/UERN8, que aprovou 

as ações de extensão que serão desenvolvidas nos semestres 2021.1 e 2021.2, observamos os 

seguintes projetos que podem contribuir com a formação de leitores literários:  

 

                                                
8 Disponível em: Pró-Reitoria de Extensão - PROEX (uern.br), acesso em 26 mar. 21. 
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Quadro 22 – Projetos de extensão institucionalizados para os semestres de 2021 

Projeto Proponente Campus 

Conversando com autores  Biblioteca Setorial Pe. 

Alfredo Simonetti 

Campus Avançado de 

Assú 

Degustações literárias 

Quarta Cinematográfica  

Departamento de 

Educação 

Campus Central 

Encontro com autores  Departamento de 

Ciências Sociais e 

Política 

Balaio da Música 

 

Departamento de 

Filosofia 

CineDigital Departamento de 

Informática 

Círculo de Leitura para Servidores 

Aposentados do RN 

Departamento de Letras 

Estrangeiras 

Clube do Livro: Fim de tarde pede um 

bom café e uma boa conversa! 

 

Departamento de 

Enfermagem 

Campus Avançado de 

Pau dos Ferros 

Programa BALE Departamento de 

Educação 

ENLACE - Leitura na Biblioteca Departamento de Letras 

Gravação de Audiobooks 

Debate, Café e Cinema Departamento de Direito Campus Avançado de 

Natal 

CINEATRO Departamento de Letras Campus Avançado de 

Patu 

Fonte: PROEX/UERN 2021 

 

 Além dos projetos acima, a Biblioteca Setorial Pe. Alfredo Simonetti, do Campus 

Avançado de Assú mantém um Clube do Livro. Nosso objetivo em trazer tais projetos é para 

mostrar a quantidade de possibilidades de parcerias que a Biblioteca Central pode conceber 

com as bibliotecas setoriais ou com departamentos acadêmicos para a execução de ações de 

incentivo à leitura de textos literários, sejam de forma direta ou indireta. 
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 Hoje, a utilização das ferramentais digitais abriu um novo caminho, uma vez que o que 

antes só podia ser feito de forma presencial, agora está sendo feito de maneira remota. A 

biblioteca pode ser parceira de todas as ações acima, se fazendo presente no(a): 

- Planejamento - propondo as obras existentes no acervo, seja ela trabalhada na sua versão 

literária ou sua adaptação fílmica, ou dialogando com outras formas de artes (teatro, música, 

cinema, pintura, esculturas etc.); 

- Execução – abrindo as portas da biblioteca para acontecer os encontros dos projetos, usando 

suas redes sociais para compartilhar as informações sobre eles, participar como colaboradores 

fazendo a ponte entre o que foi discutido e a obra literária; 

- Avaliação – rever os aspectos em que a biblioteca pode contribuir para melhorar as próximas 

ações do projeto. 

 Lembramos, ainda que os servidores entrevistados mostraram-se motivados para 

participar de atividades culturais quem podem ajudar a disseminar a leitura literária na 

biblioteca da UERN e um deles disse ter propostas para tal, assim, julgamos ser necessário que 

se crie na biblioteca o hábito de realizar reuniões com todos os servidores para a troca de ideias 

sobre a temática, podendo ser desenvolvidos outros projetos, além dos três supracitados e da 

busca pelas parcerias em projetos de responsabilidade dos departamentos acadêmicos.  

 Outro aspecto importante é a disponibilidade de mais obras literárias adquiridas pela 

biblioteca. Importante destacar aqui que em algumas universidades as solicitações de acervo 

são feitas exclusivamente pelos cursos de graduação, então será necessário que a biblioteca 

aproveite que seu regimento está em tramitação para ver a possibilidade de acrescentar algum 

artigo que permita a aquisição de obras por sua parte ou, não sendo possível, investir nas 

parcerias com os departamentos e em editais de  fomento à leitura para conseguir recursos para 

a aquisição de livros. 

 Alguns projetos podem ser direcionados à doação ou troca de livros entre usuários, tal 

como é proposto pelo projeto Jhali!, podendo ser ampliado seu alcance às demais bibliotecas 

setoriais que podem fazer um revezamento com o acervo, e incorporado a opção do usuário 

doar um livro literário para compensar multa de atraso. 

 A pouca visibilidade das ações da biblioteca em suas redes sociais é fruto da falta de 

conhecimento dos estudantes sobre a existência delas e de identificação com o conteúdo 

postado (conforme detectado em nossa pesquisa, em que quase 80% dos discentes disseram não 

conhecer suas redes sociais ou não ter interesse por suas publicações), por isso, recomendamos 

que seja feita, de forma constante, o compartilhamento das redes sociais no Portal da UERN, 
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na página do Sistema Integrado de Bibliotecas, no aplicativo e compartilhado via e-mail aos 

discentes, docente e servidores.  

 A biblioteca é o principal setor dentro da universidade para o desenvolvimento de ações 

e estratégias que colaborem com o letramento literário no meio acadêmico, pois é nela que se 

concentram as informações produzidas dentro e fora da IES.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É inconcebível que na atualidade existam pessoas que não se considerem leitoras 

(considerando aqui qualquer tipo de letramento), pela conjuntura de sociedade estritamente 

letrada em que estamos inseridos. No entanto, ocorrem vários tipos de letramento e em vários 

níveis progressivos, de acordo com o repertório de conhecimentos individuais e das 

experiências vivenciadas. Espera-se que um estudante universitário esteja num patamar de 

entendimento de leituras acima da população sem esse tipo de ensino. Ao longo de nossa 

pesquisa trouxemos evidências de que ainda existem lacunas a serem preenchidas no tocante às 

leituras realizadas pelos universitários, em especial, à leitura de textos literários e que muito 

disso se deve a todo o processo de ensino adotado pela educação brasileira em todas as suas 

etapas. 

 No ensino básico, fundamental e médio, ainda há a visão restrita de que o incentivo à 

leitura deve ser tarefa exclusiva dos professores de língua portuguesa, ideal com o qual não 

compartilhamos; na universidade ninguém se encarrega por essa tarefa, por isso, nossa pesquisa 

buscou mostrar que a biblioteca universitária pode assumir essa responsabilidade. 

 É consensual que as bibliotecas têm por função primordial oferecer livros e informações 

específicas aos usuários, mas urge a necessidade em se fazer das bibliotecas universitárias um 

local de fomento de ações socioculturais com foco na formação de leitores literários. Para isso 

é necessário que elas saiam de uma realidade passiva para uma realidade mais dinâmica, agindo 

como influenciadoras e aliadas no processo de desenvolvimento de leitores literários, pois, a 

leitura, assim como qualquer atividade humana, necessita da interação para se desenvolver, 

mesmo que, muitas vezes, o ato em si seja realizado individualmente. 

 Nos primeiros capítulos de nossa dissertação trouxemos alguns conceitos e aparatos 

teóricos/históricos que se mostraram importantes para o tema ao longo de nossa investigação, 

em especial ao tratarmos sobre a Literatura, o leitor e a leitura literária; pois percebemos que 

não existe uma clareza entre os sujeitos investigados em relação e estes conceitos. 

 A realidade apontada ao longo de nossa investigação dialoga com várias outras 

pesquisas realizadas pelo Brasil, como o PISA, SAEB e Retratos de Leituras, cada uma com 

seu viés, mas todas mostrando que necessitamos melhorar o nível do letramento de nossos 

estudantes, em especial, o letramento literário. Precisamos assumir nossa responsabilidade para 

quebrar o círculo vicioso da falta de leitura literária, incutindo nos discentes universitários as 

benesses advindas do ato de ler, o que pode refletir na sua futura prática docente, ao incentivar 

a leitura de seus alunos, fazendo com que a roda passe a girar de uma forma diferente. 
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 Consideramos que nosso objetivo geral de Analisar como a biblioteca universitária da 

UERN contribui para a formação da leitura literária para os discentes de cursos de 

licenciatura foi atingido ao traçarmos o retrato da atuação da biblioteca central da UERN, pela 

demonstração de seu funcionamento, com base em seus documentos oficiais, informações sobre 

empréstimos, entre outros. 

 Nosso primeiro objetivo específico: Identificar as condições de leitura literária dos 

discentes dos cursos de licenciatura da UERN foi contemplado através da pesquisa pelo Google 

Forms, em que pudemos perceber a necessidade em se trabalhar alguns dos conceitos abordados 

em nessa dissertação, tais como o que é a Literatura, o que é um leitor, pois muitos estudantes 

não se percebem como leitores mesmo realizando vários tipos de leituras a todo o momento e, 

muitos deles não sabem identificar o que é um obra literária, confundindo com textos 

científicos, religiosos e até mesmo de autoajuda. Mas percebemos que há uma abertura aos 

textos literários, conseguimos, em nossa pesquisa, encontrar leitores literários praticantes e 

potenciais, tanto entre os discentes quanto entre os servidores; sendo necessário que algo 

aconteça para que se oportunizem momentos onde haja o compartilhamento do prazer da leitura 

literária e que se descortine a oportunidade de quem ainda não a conhece, conhece-la.   

 O ambiente acadêmico direciona a leitura à área de formação do discente, necessitando 

que haja uma mediação eficiente para outros tipos de leitura, defendemos que a biblioteca 

universitária pode assumir esse papel, criando momentos em que a Literatura possa 

protagonizar interações entre sujeitos e a arte. Os estudantes mostram-se interessados em 

ampliar seus horizontes de leitura, sendo até mesmo incentivados por alguns docentes. Muitos 

dos investigados mantêm em seu cotidiano práticas culturais e artísticas que podem ser aliadas 

da Literatura, o que nos leva ao segundo objetivo específico: Compreender como a biblioteca 

da UERN busca cumprir seu papel social de formar cidadãos leitores.  

De acordo com os achados da pesquisa, identificamos a existência de três projetos de 

incentivo à leitura literária sendo executado pela biblioteca investigada, no entanto, nenhum 

demostrou ter uma perspectiva de continuidade, ou demonstra ser algo encabeçado pelo setor, 

mas mostra-se como uma atividade desenvolvida por um servidor de forma voluntária, não se 

configurando com a seriedade que a Literatura exige, uma vez que nenhum dos projetos é 

institucionalizado ou apresenta um planejamento de execução. 

 Um ponto fundamental para ser trabalhado pela Biblioteca Central é sua visibilidade 

diante da comunidade acadêmica, pois verifica-se pouca adesão dos discentes aos projetos, 

muitos disseram não conhecer alguns dos serviços ofertados por ela e as redes sociais que 
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deviam estreitar os laços com os estudantes não conseguem atingir seu objetivo tendo poucos 

seguidores e interação nas postagens. 

 Para atingir nosso terceiro objetivo específico: Contribuir para a ampliação das 

possibilidades de leitura literária no contexto da universidade, mediadas pela biblioteca, 

trouxemos algumas propostas de parcerias com os departamentos acadêmicos, por meio dos 

projetos de extensão aprovados para os próximos semestres, além da indicação da necessidade 

em se institucionalizar as ações já desenvolvidas de forma autônoma, podendo integrá-las em 

um único projeto e incorporar as ideias dos outros servidores, uma vez que houve a indicação 

dessa possibilidade na resposta de nossa investigação. Deve-se abrir os espaços da biblioteca 

para atividades culturais voltadas para a leitura, tornando seu ambiente mais dinâmico, criativo 

e atraente para os usuários. Além disso, faz-se necessário ações que visem a aquisição de obras 

literárias para a constar no acervo, podendo ser realizadas campanhas entre os próprios usuários 

e/ou verificar formas legais, via orçamento institucional, projetos, convênios, entre outras. 

 Num primeiro momento, planejamos realizar junto à biblioteca um projeto de extensão 

para o incentivo e facilitar a leitura literária na universidade, mas o tempo ínfimo e a pandemia 

do coronavírus fizeram com que nosso trabalho necessitasse ser reconfigurado, assim, deixamos 

aqui a possibilidade em se realizarem mais pesquisas que se voltem para a leitura literária na 

universidade e que possam verificar, de fato, os impactos de sua adoção no desenvolvimento 

crítico, intelectual, social e cultural dos universitários e, quiçá, a repercussão em sua atuação 

profissional egressa na formação de novos leitores. 

 Finalizamos, então, destacando mais uma vez a importância da Literatura estar presente 

na formação de todos os profissionais e, ao longo da vida escolar e acadêmica; afirmando a 

necessidade do desenvolvimento de ações efetivas para o incentivo ao ato de ler, com novas 

pesquisas que possam aprofundar esta já realizada e apresentem outras contribuições para 

facilitar a relação leitor-leitura-Literatura, seja na biblioteca ou em outros espaços da 

universidade com a possibilidade da relação leitor-leitura e ambiente educativo. 
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APÊNDICE A - Dados solicitados para a biblioteca (2015-2019) 

 

Quantitativo de Títulos do Acervo Geral  

Quantitativo de Empréstimos e Renovações 

Livros por Área de Conhecimento.  

Quantitativo de empréstimo por assunto.  

Quantidade de alunos por curso que emprestaram livros literários.  

Empréstimos de livros literários por turno.  

Livros literários mais emprestados entre os anos de 2015 e de 2019 

Relação de empréstimos de livros literários por sexo.  

Projetos de extensão existentes na biblioteca por tema e departamento proponente 

Projetos de extensão sobre leitura literária e centro de cultura 

Quantidade de servidores/ formação 

História da biblioteca, se tem algum documento de criação, regimento interno, normas e 

procedimentos 
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APÊNDICE B – Questionário Discente 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado acadêmico do 

Programa de Pós-graduação em Ensino, intitulada: “A LEITURA LITERÁRIA NO 

CONTEXTO ACADÊMICO: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR NA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA”, de autoria da mestranda Andréia Lourenço dos Santos, e orientada pela 

Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. A pesquisa segue as recomendações das 

resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e complementares. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer 

dúvida que tiver. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assinale ao final desta página que concorda com a participação. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o uso das bibliotecas universitárias 

como espaço de prática da leitura literária para discentes de cursos de licenciatura. E como 

objetivos específicos: Identificar as condições de leitura literária de professores em formação, 

de acordo com os empréstimos realizados na biblioteca; Compreender como a biblioteca busca 

cumprir seu papel social de formar cidadãos leitores; Contribuir para a ampliação das 

possibilidades de leitura literária no contexto da universidade, mediadas pela biblioteca. 

 Em relação aos benefícios dessa pesquisa destacamos a contribuição com o 

aprofundamento teórico da problemática e a busca pela melhoria nas ações de letramento 

literário no ambiente pesquisado.   

 Os resultados esperados são que essa pesquisa promova uma reflexão nos profissionais 

da educação que foram os sujeitos pesquisados, ocasionando uma nova postura e futura vivência 

docente trazendo melhoria para o quadro geral de professores em todas as áreas de ensino, uma 

vez que cada participante poderá tornar-se um agente multiplicador do conhecimento adquirido.  

 Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a pesquisadora terá 

acesso ao questionário e será responsável pelo manuseio e guarda dos mesmos; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos 

questionários. 

 Caso tenha interesse, uma cópia de suas respostas poderá ser enviada automaticamente 

para você ao término do preenchimento do formulário, desde que assinale no formulário tal 

solicitação. Todas as dúvidas que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para a pesquisadora Andréia Lourenço dos Santos, pelo telefone (84) 99998-0811 

(WhatsApp), ou pelo endereço de e-mail: andreia.uern@gmail.com.  

 Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo.  

       Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

  

 Eu, concordo em participar deste estudo como sujeito, no qual declaro, para os devidos 

fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido(a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram 

garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados 

da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. 

                                                

(     ) Concordo (   ) Não concordo 

 

1. Curso/Período:________________________________________________________ 

 

2. Faixa Etária: ( ) menos de 20 ( )20 a 24  (   ) de 25 a 30 ( )30 a 34 (   )de 35 a 39 ( )40 ou 

mais 

 

3. Você se considera um leitor? 

( ) Sim ( )Não 

 

4. Em relação ao seu gosto pela Leitura, podemos dizer que é: 

( )Nenhum ( ) Fraco ( )Médio ( ) Grande 

 

5. Qual o tipo de leitura você costuma realizar com mais frequência? 

( )Literária - romance, poesia, teatro 

( )Teórica/Técnico Científico, livros didáticos 

( )Informativa - Jornais, Revistas 

( ) Religiosa – livros, Bíblia  

( ) Autoajuda 

(  ) saúde, dieta 

 

6. Quantos livros literários você leu durante o ano de 2019? 

( ) Nenhum ( )1 a 5 ( )6 a 10 ( )11 a 19 ( ) mais de 20 

 

7. Dentre as obras lidas, quais a que você mais gostou? 

_________________________________________________________________________ 

 

8- Antes de ingressar na Universidade você já tinha frequentado alguma biblioteca? 

( ) Sim ( )Não 

 

9. Como foi sua primeira experiência com leitura literária? 

___________________________________________________________________ 

 

10. Com que frequência você costuma ir à biblioteca da UERN? (considerar o período 

anterior à pandemia) 

( ) Nunca( ) Raramente ( ) Às vezes ( )Frequentemente / Regularmente 
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11. Você costuma ir à Biblioteca para: 

( ) Leitura casual/Consulta 

( ) Estudar/Pesquisar/Elaborar trabalhos 

( ) Emprestar/ Devolver livros 

(  ) Acessar a internet 

(  ) Tirar dúvidas sobre formatação de trabalhos acadêmicos 

 

12. Você já pegou emprestado algum livro literário na biblioteca da UERN? 

( ) Nunca( ) Raramente ( ) Às vezes ( )Frequentemente / Regularmente 

 

13. Por qual motivo você não leu mais livros literários emprestados pela biblioteca? 

( ) Não sabia da existência deles 

(  ) Não tenho tempo para ler livros literários 

(  ) Não gosto desse tipo de leitura 

(  ) Compro todos os livros que literários que quero ler 

(  ) Pego os livros que leio emprestado com amigos 

(  ) Não encontro os livros literários que tenho interesse na biblioteca da UERN 

 

14. Você procura alguma obra literária na biblioteca e não encontrou? Se a resposta for sim, 

qual? 

________________________________________________________________________ 

 

15. Você considera a Biblioteca da UERN um bom lugar para leitura? 

( )Sim ( )Não 

Justificativa:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16. Você já participou de alguma atividade sociocultural promovida pela/na biblioteca 

( )Sim ( )Não 

 

Se sim, cite-a __________________________________________________________ 

 

17. Qual das seguintes atividades artísticas/culturais você prefere? Em primeiro e em segundo 

lugar. 

(  ) Filmes ou séries 

(  ) Música 

(  ) Leitura e Literatura 

(  ) Teatro 

(  ) Museus ou exposições 

(  ) artes plásticas ou visuais 

(  ) Dança 

(  ) Artesanato 

 

18. Você segue a biblioteca da UERN em alguma rede social (Instagram, facebook e Twiter) 

(  ) Sim 

(  ) Não, não tenho redes sociais 

(  ) Não, não tenho interesse em suas publicações 

(  ) Não, não sabia da existência de redes sociais da biblioteca 

 

19. Na sua opinião, sua graduação contribui para a realização de mais obras literárias? 
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( )Sim, contribuí 

( )Não 

(  ) Na verdade atrapalha 

 

20. Das opções abaixo, escolha a que mais se parece com a realidade das leituras literárias 

durante o seu curso: 

 

(  ) Passei a ler mais textos literários durante meu curso 

(  ) Meus professores incentivam a leitura de obras literárias 

(  ) As leituras relacionadas com meu curso não permitem que eu leia obras literárias 

(  ) Minha graduação e minha atuação profissional não tem relação com leitura literária 

(  ) Cursar o ensino superior não tem nenhuma influência com minha realização de leituras 

literárias 

 

21. Sobre a leitura literária seria oportuno dizer (pode marcar mais de uma alternativa): 

 

(  ) A leitura literária é prazerosa 

(  ) A leitura literária traz conhecimentos diversos 

(  ) A leitura literária é perda de tempo 

(  ) A leitura literária deve ser obrigatória 

(  ) A leitura literária deve ser uma escolha 

(  ) A leitura literária não combina com universidade 

(  ) A leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica 

 

22. Cite algum clássico da literatura que você gosta/gostou de ler 

 

 

23. Qual seu autor preferido de literatura? 
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APÊNDICE C – Questionário Servidor 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado acadêmico do 

Programa de Pós-graduação em Ensino, intitulada: “A LEITURA LITERÁRIA NO 

CONTEXTO ACADÊMICO: A FORMAÇÃO DO PROFESSOR-LEITOR NA BIBLIOTECA 

UNIVERSITÁRIA”, de autoria da mestranda Andréia Lourenço dos Santos, e orientada pela 

Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. A pesquisa segue as recomendações das 

resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e complementares. Sua 

participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer 

dúvida que tiver. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assinale ao final desta página que concorda com a participação. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o uso das bibliotecas universitárias 

como espaço de prática da leitura literária para discentes de cursos de licenciatura. E como 

objetivos específicos: Identificar as condições de leitura literária de professores em formação, 

de acordo com os empréstimos realizados na biblioteca; Compreender como a biblioteca busca 

cumprir seu papel social de formar cidadãos leitores; Contribuir para a ampliação das 

possibilidades de leitura literária no contexto da universidade, mediadas pela biblioteca. 

 Em relação aos benefícios dessa pesquisa destacamos a contribuição com o 

aprofundamento teórico da problemática e a busca pela melhoria nas ações de letramento 

literário no ambiente pesquisado.   

 Os resultados esperados são que essa pesquisa promova uma reflexão nos profissionais 

da educação que foram os sujeitos pesquisados, ocasionando uma nova postura e futura vivência 

docente trazendo melhoria para o quadro geral de professores em todas as áreas de ensino, uma 

vez que cada participante poderá tornar-se um agente multiplicador do conhecimento adquirido.  

 Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, apenas a pesquisadora terá 

acesso ao questionário e será responsável pelo manuseio e guarda dos mesmos; Sigilo das 

informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será divulgado dado que 

identifique o participante; Garantia que o participante se sinta à vontade para responder aos 

questionários. 

 Caso tenha interesse, uma cópia de suas respostas poderá ser enviada automaticamente 

para você ao término do preenchimento do formulário, desde que assinale no formulário tal 

solicitação. Todas as dúvidas que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para a pesquisadora Andréia Lourenço dos Santos, pelo telefone (84) 99998-0811 

(WhatsApp), ou pelo endereço de e-mail: andreia.uern@gmail.com.  

 Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo.  

       Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

  

 Eu, concordo em participar deste estudo como sujeito, no qual declaro, para os devidos 

fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos 

quais serei submetido(a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram 

garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados 

da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha 

identificação. 

                                                

(     ) Concordo (   ) Não concordo 

 

1. Qual a sua formação: 

(   )Bibliotecário 

(  ) outro curso de superior. Qual? ____________ 

(  ) técnico em biblioteconomia 

(   ) nível médio 

(   ) nível fundamental 

 

2. Você já participou de algum curso de formação continuada ou curso específico para  

trabalhar na biblioteca? 

 

(   ) Não   (   ) Sim, a IES disponibilizou (   ) Sim, fiz por conta própria (de forma paga ou 

gratuita 

 

3. Qual a sua visão sobre o papel da Biblioteca Universitária 

 

4. Quais assuntos você costuma conversar com os usuários da biblioteca, com exceção aos 

relacionados ao próprio atendimento? 9pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Assuntos gerais 

(  ) Assuntos relacionados à cultura geral 

(  ) Assuntos relacionados ao trabalho da biblioteca 

(  ) Assuntos relacionados ao curso do usuário 

(  ) Assuntos relacionados à vida particular do usuário 

(  ) Assuntos relacionados à sua vida particular 

(  ) Indicação de livros de literatura 

(  ) Indicação de filmes ou séries 

(  ) Não tenho costume de conversar com usuários 

 

5. Você se considera um leitor? 

( ) Sim ( )Não 

 

6. Você leu quantos livros você leu durante o ano de 2019? 

 

(   ) nenhum 

(   ) de 1 a 5 

(   ) de 6 a 10 
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(   ) de 11 a 19 

(   ) mais de 20 

 

7. Em relação ao seu gosto pela leitura, podemos dizer que é: 

(  ) Grande 

(  ) Médio 

(  ) Fraco 

(  ) Nenhum 

 

8. Que tipo de leitura você costuma realizar com mais frequência? 

( )Literária - romance, poesia, teatro 

( )Teórica/Técnico Científico, livros didáticos 

( )Informativa - Jornais, Revistas 

( ) Religiosa – livros, Bíblia  

(  ) Autoajuda 

(  ) Saúde, dieta 

 

9. Dentre as obras lidas, qual a que você mais gostou? 

 

10. Como foi a sua primeira experiência com leitura literária? 

 

11. Você já pegou emprestado algum livro literário na biblioteca da UERN? 

(  ) Frequentemente 

(  ) Regularmente 

(  ) Às vezes 

(  ) Raramente 

(  ) Nunca 

 

12. Por qual motivo você não leu mais livros literários emprestados pela biblioteca? 

( ) Não sabia da existência deles 

(  ) Não tenho tempo para ler livros literários 

(  ) Não gosto desse tipo de leitura 

(  ) Compro todos os livros que literários que quero ler 

(  ) Pego os livros que leio emprestado com amigos 

(  ) Não encontro os livros literários que tenho interesse na biblioteca da UERN 

 

13. Você procura alguma obra literária na biblioteca e não encontrou? Se a resposta for sim, 

qual? 

________________________________________________________________________ 

 

14. Você considera a Biblioteca da UERN um bom lugar para leitura? 

( )Sim ( )Não 

Justificativa:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

15. Você já participou de alguma atividade sociocultural promovida pela/na biblioteca 

( )Sim ( )Não 

 

Se sim, cite-a __________________________________________________________ 

 



130 

 

16. Sobre a leitura literária seria oportuno dizer (pode marcar mais de uma alternativa): 

 

(  ) A leitura literária é prazerosa 

(  ) A leitura literária traz conhecimentos diversos 

(  ) A leitura literária é perda de tempo 

(  ) A leitura literária deve ser obrigatória 

(  ) A leitura literária deve ser uma escolha 

(  ) A leitura literária não combina com universidade 

(  ) A leitura literária deve ser lida como se lê a leitura científica 

 

22. Cite algum clássico da literatura que você gosta/gostou de ler 

 

 

23. Qual seu autor preferido de literatura? 


