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RESUMO 
O estudo faz parte do projeto de pesquisa, em andamento, intitulado “Políticas 
Públicas de incentivo à leitura: da intenção à prática efetiva - um estudo do 
Programa Literatura em minha casa”. Este texto tem por objetivo fazer um resgate 
histórico dos programas, projetos e campanhas de incentivo à leitura, emanados 
do Governo Federal e de órgãos não-governamentais. O governo federal à partir 
da década de 1970 iniciou, por intermédio do Instituto Nacional do Livro, projetos 
de financiamento de obras literárias. Na década de 1980, a Fundação Nacional do 
Livro em parceria com a iniciativa privada patrocinou projetos de incentivo à 
leitura. O objetivo dos projetos consistia em melhorar o acervo de livros de 
literatura infanto-juvenil das escolas públicas. Na década de 1990 foi instituído o 
PROLER que tem como objetivo principal coordenar, disseminar, articular, ouvir as 
propostas, as idéias para a dinamização de experiências na área da leitura, 
realizadas nas diversas regiões do País. Em 1997, o MEC em parceria com a 
Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), criou o Plano Nacional de Biblioteca 
Escolar (PNBE) com a intenção de prover recursos diversificados para a 
promoção da leitura no Ensino Fundamental. Em 2001 o MEC e a SEF criaram o 
Programa “Literatura em Minha Casa” com o objetivo de integrar nas práticas de 
leitura a escola e a família.  
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ABSTRACT 
The study is part of the research project, in process, entitled “Public Politics of 
incentive for reading:  from the intention to the effective practice - a study of the 
Programa Literatura at home." This text has the objective to do a historical rescue 
of the programs, projects and incentive campaigns for reading, emanated from the 
Federal Government and from non-governmental organ. The federal government 
from 1970 started, through the National Institute of the Book, projects of financing 
of literary works. In the decade of 1980, the National Foundation of the Book in 
partnership with the private initiative sponsored incentive projects for reading. The 
objective of the projects consisted of improving the collection of books of children 
literature of the public schools. In the decade of 1990 it was instituted PROLER 
that has as main objective to coordinate, to disseminate, to articulate, to hear the 
proposals, the ideas for the improvement of experiences in the area of reading, 
accomplished in the several areas of the Country. In 1997, MEC in partnership 
with Secretaria de Ensino Fundamental (SEF), created the Plano Nacional da 
Biblioteca Escolar (PNBE) with the intention of providing resources diversified for 
the promotion of  reading in the Fundamental Teaching. In 2001 MEC and SEF 
created the Programa "Literatura at home” with the objective of integrating the 
school and the family in the reading practices.  
Key - words:  Public Politics, Reading, Incentive Programs for Reading 



 
Introdução 

 
 Este estudo faz parte do projeto de pesquisa, em andamento, intitulado 

“Políticas Públicas de incentivo à leitura: um estudo do Programa Literatura em 
minha casa”. Neste artigo apresenta-se um resgate histórico dos programas, 
projetos e campanhas de incentivo à leitura, emanado do Governo Federal e de 
órgãos não-governamentais. Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica. 

Primeiramente faz-se necessário esclarecer o que são programas, projetos 
e campanhas. Entende-se que programas são conjuntos de princípios ou relação 
de objetivos de indivíduo ou partido político; lista detalhada de compromissos, de 
projetos ou planos a executar em ordem preferencial. Projetos são planos gerais 
de edificação ou execução. E, campanhas são conjuntos de esforços, ou de 
meios, para se atingir um objetivo.  

Nos últimos 26 anos, foram desenvolvidos pelo Governo Federal em 
parceria com órgãos não-governamentais, a nível nacional vários Programas, 
Projetos e Campanhas com o objetivo de promover e incentivar a leitura. Dessa 
forma, neste trabalho abordam-se primeiro os Programas, em seguida os projetos 
e por fim as campanhas de incentivo à leitura num período de tempo entre 1980 a 
2006. 

 
Programas 

 
O “PROLER”, instituído em 13 de maio de 1992, é um Programa que tem 

por objetivo incentivar a montagem, a criação e a ampliação de acervos literários 
das bibliotecas escolares.  Sua função é essencialmente coordenar, disseminar, 
articular, ouvir as propostas, as idéias para a dinamização de experiências na área 
da leitura, realizadas nas diversas regiões do país por iniciativas de grupos 
governamentais e não governamentais. O PROLER age como um elemento 
estimulador, propicia e promove o entrosamento de ações e das pessoas 
envolvidas na promoção da leitura. Trata-se, portanto, de um Programa que se 
coloca como assessor de ações regionalizadas de promoção da leitura, como 
parceiro de instituições diversas para a formação de recursos humanos e para a 
busca de apoios econômicos em linhas complementares a esse trabalho. O 
PROLER trabalha com ações básicas visando à constituição de uma sociedade 
leitora numa troca de experiências de leitura, através da formação de uma Rede 
Nacional de Leitura. O Programa não tem por objetivo doar e distribuir livros.   

O PRÓ-LEITURA foi implantado em 1992, com o objetivo de contribuir 
com a formação continuada, tanto teórica quanto prática, dos professores, na área 
da leitura. Portanto, visava à profissionalização dos professores, aliando pesquisa 
universitária, formação docente e prática pedagógica. O objetivo era melhorar e 
ampliar as competências dos alunos no domínio da língua.  

A respeito desses dois órgãos promotores há um estudo intitulado 
“Políticas sociais de leitura no Brasil: os discursos do PROLER e PRÓ-LEITURA”, 
de Isabel Gomes Soares. UEMG: 2000. A autora desenvolve uma análise desses 
dois Programas, verificando seus impactos e resultados, estabelecendo uma 
relação entre a proposta política e o sucesso ou fracasso na realização de seus 



propósitos. A pesquisa constatou que as intenções manifestas nos documentos de 
fundação dos Programas são as melhores. Porém, problemas como verbas 
insuficientes e distanciamento entre coordenação central e os agentes regionais 
envolvidos foram determinantes e comprometeram o pleno êxito de ambos na 
democratização do letramento.  

Em 1997, o Ministério da Educação e da Cultura (MEC) em parceria com a 
Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) criou o Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) com a intenção de promover às Escolas Públicas de 
Ensino Fundamental, recursos diversificados de leitura, essenciais ao 
desenvolvimento intelectual, emocional e cultural de alunos e professores.  O 
Ministério pretendia através do PNBE apoiar projetos de capacitação e atualização 
do professor do Ensino Fundamental e aplicar Programas de incentivo ao hábito 
de leitura. O principal objetivo era democratizar e disponibilizar o acesso de livros 
aos alunos de outras séries e da comunidade ao acervo entregue às escolas. 

Assim, conforme o MEC, o primeiro acervo adquirido pelo PNBE, em 
1998, atendeu a 20 mil escolas públicas brasileiras que ofertavam Ensino 
Fundamental (1ª a 8ª séries) e que registraram matrícula igual ou superior a 500 
alunos, com base no Censo Escolar de 1996. Nos municípios onde não existiam 
escolas que atendessem ao critério estabelecido, foi contemplada a escola com o 
maior número de estudantes. De acordo com os dados oficiais, foram beneficiados 
16,6 milhões de alunos, são ao todo 4,2 milhões de livros. O acervo foi formado de 
123 títulos, dois globos e um Atlas Histórico do Brasil 500 anos. 

Ainda, de acordo com o MEC, o segundo acervo disponibilizado em 1999 
foi composto de 109 títulos infanto-juvenis, quatro deles voltados às crianças 
portadoras de necessidade especiais. Segundo dados divulgados pelo Ministério, 
naquele ano o Programa contemplou todas as escolas de 1ª a 4ª série com mais 
de 150 alunos.  Portanto, foram beneficiados, no total 10,8 milhões de estudantes. 
Porém, as escolas que atendiam, exclusivamente, às quatro primeiras séries em 
1999, não receberam as coleções porque já haviam sido contempladas com o 
PNBE de 1998. 

 Conforme, divulgado no site do FNDE, entre 1998 e 1999, foram 
distribuídos 81 milhões de livros às bibliotecas escolares no Brasil.  Nesse 
período, o PNBE distribuiu gratuitamente acervos básicos formados por obras 
infanto-juvenil e clássica da literatura brasileira e estrangeira, de referência e 
outros materiais de apoio, como Atlas, enciclopédias, globos e mapas às escolas 
públicas brasileiras. 

Em 2000, de acordo com o MEC, com a intenção de cumprir o apregoado 
na Portaria Ministerial nº 584, de 28 de abril de 1997, no que diz respeito à 
importância de apoiar, material e tecnicamente, os programas de capacitação para 
docentes que atuavam no Ensino Fundamental, o PNBE se diferenciou dos 
anteriores. Seu foco estava voltado à formação continuada dos docentes.  

Assim, no lugar de obras de literatura direcionadas aos alunos, distribuiu 
títulos voltados aos professores. Estes receberam, também, o Guia do Usuário do 
Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) / 1999, sob a coordenação da 
Profª Drª Marisa Lajolo, com o objetivo de auxiliar os professores no 
desenvolvimento das atividades com as obras. Foram distribuídas, ao todo, 577,4 



mil obras entre as escolas do Ensino Fundamental das redes públicas Federal, 
Estadual e Municipal. 

Portanto, tendo em vista a formação de leitores, o PNBE, vem desde a 
sua implantação, se modificando e se adequando à realidade e às necessidades 
educacionais.  A mudança conceitual aconteceu em 2001, quando criou uma de 
suas estrelas, o Projeto “Literatura em minha casa”. No entanto, paralelamente a 
esse projeto o PNBE continuou formando o acervo das bibliotecas das escolas 
públicas brasileiras. 

Em 2004, o PNBE distribuiu os livros mediante seis ações1 de incentivo à 
leitura: 1ª) Literatura em minha casa - 4ª série; 2ª) Literatura em minha casa - 8ª 
série; 3ª) Palavra da Gente - Educação de Jovens e Adultos; 4ª) Biblioteca 
Escolar; 5ª) Biblioteca do Professor;  6ª) Casa da Leitura. 

EM 2005, o MEC divulgou que o PNBE beneficiou 136.389 instituições 
públicas que ofereceram as séries iniciais do Ensino Fundamental – 1ª e 5ª séries, 
cada acervo foi composto por 20 títulos. Nessa etapa, o PNBE, de acordo com a 
divulgação do FNDE, deu autonomia às escolas que escolheram os acervos via 
internet até o mês de setembro. De acordo com o Ministério, os acervos são de 
propriedade das escolas e devem permanecer nas bibliotecas das mesmas. 

Em 2006, o PNBE, disse ter atendido 46.700 mil escolas, 
aproximadamente 14 milhões de alunos matriculados nas séries finais do Ensino 
Fundamental.   

Segundo o MEC, é preciso que o aluno freqüente uma biblioteca com 
quantidade e qualidade desse bem cultural que é o livro. 
 

 
Projetos 

 
Nos anos 70, o Governo Federal, implantou o projeto de financiamento de 

publicações de obras literárias, por intermédio do Instituto Nacional do Livro. Uma 
política de co-edições que patrocinava parte do custo de produção de textos 
responsabilizando-se, também, pela distribuição de sua cota de livros, procurando, 
com isso, suprir bibliotecas públicas nos níveis estadual e municipal.   

Na década de 1980, a Fundação Nacional do Livro em parceria com a 
iniciativa privada patrocinou projetos de incentivo à leitura. O objetivo dos projetos 
consistia em melhorar o acervo de livros de literatura infanto-juvenil das escolas 
públicas e oportunizar aos alunos o acesso ao livro. 

No período de 1982 a 1985, com o apoio da Fundação Nacional do Livro 
Infanto-Juvenil (FNLIJ), foi desenvolvido o projeto Ciranda de Livros, patrocinado 
pela Hoeschst do Brasil, Fundação Roberto Marinho e pela Fundação Nacional do 
Livro. O projeto distribuiu livros em trinta mil escolas da rede pública de ensino, de 
todo o país. Essas escolas foram selecionadas pelas Secretarias de Educação e 
Cultura. Após quatro anos, cada escola selecionada incorporou ao seu acervo 
cerca de sessenta títulos, possibilitando que, ao todo, quatro milhões de alunos 
tivessem acesso ao livro. O objetivo principal dessa iniciativa foi levar às escolas 

                                                 
1 Fonte: FNDE – site: www.fnde.gov.br 



públicas, mais carentes, que ofertavam o Ensino Fundamental, livros de literatura 
infantil e juvenil de qualidade.  

Dando continuidade ao incentivo à leitura, o MEC em parceria com o 
Instituto Nacional do Livro, a Ripasa S.A. e a Fundação Roberto Marinho 
desenvolveram o projeto “Viagem da Leitura” - 1987 a 1988, executado sob o 
benefício da Lei Sarney, Lei nº. 7.505 de 2 de julho de 1986. O projeto teve por 
objetivo oportunizar aos alunos do Ensino Fundamental das escolas públicas 
brasileiras o acesso ao livro de literatura infantil. Para a concretização do projeto 
foram distribuídos 60 livros de literatura para cada biblioteca pública do país 
conveniada ao Instituto Nacional do Livro – INL, à Fundação coube participar 
apenas com a preparação pedagógica dos materiais.  

 O projeto “Sala de Leitura”, criado em 1988, é resultado da parceria com 
a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) e o Ministério da Educação e 
Cultura (MEC). À FAE competia a seleção, compra e distribuição dos livros de 
literatura infanto-juvenil aos alunos do ensino público. Fundamentado na 
concepção de leitura dos órgãos idealizadores do projeto “Sala de Leitura” 
prescrevia que “ler é fundamental, só assim é possível sonhar e, mais do que 
tudo, conhecer o mundo”; “A criança precisa conhecer bem o mundo que a cerca”; 
“Através do projeto o livro de literatura chega às escolas”; “São livros de literatura 
infanto-juvenil, livros de histórias”; “Os livros foram sugeridos pelos professores 
que trabalham com a leitura”; “A FAE, está preocupada com a alegria de ler na 
escola”; “Os livros irão ajudar os alunos a partirem para outros estudos, outros 
livros povoarão o seu mundo, ampliarão seus conhecimentos, suas informações”; 
“Através da leitura serão pessoas informadas, vão crescer intelectualmente, vão 
viver melhor, serão mais felizes” (1988-FAE - Manual).  

Esse Projeto teve como foco abranger o sentido total de Biblioteca 
Escolar, incentivar e garantir a existência, na escola, de um espaço para a leitura. 
Distribuir livros didáticos e de literatura para as escolas de Ensino Fundamental de 
todo o país. Tinha por objetivo que a leitura acontecesse, na sala de aula, no 
pátio, no corredor, embaixo das árvores, em qualquer lugar, o importante era ler, e 
que as crianças pudessem escolher o que iriam ler. Os idealizadores dessa ação 
convidavam os professores e os alunos para a leitura dos livros e para a troca de 
informações obtidas pelas leituras. Como a coleção se destinava à criança, os 
livros deveriam ficar expostos e ao alcance das mesmas. Os livros do Projeto 
eram de propriedade da escola e nela deveriam ficar. As crianças poderiam 
emprestá-los para ler em casa. 

Assim, esses projetos alternativos reproduziram a seqüência indicada: 
compra de obras destinadas à infância e juventude já existentes no mercado e 
posterior doação às escolas carentes.  

Na intenção de fazer do Brasil um país de leitores, a Secretaria de 
Educação Fundamental e o MEC dando continuidade à ação do PNBE, criaram 
em 2001, o Projeto “Literatura em minha casa” com o objetivo de integrar os 
espaços educacionais e culturais, escola e família, em prol da qualidade de 
educação.  

O objetivo era valorizar a leitura literária, tornar acessível aos alunos de 4ª, 
5ª e 8ª séries e às suas famílias um conjunto de textos literários significativos para 



a sua formação e, assim, tornar a prática de leitura uma cultura entre pessoas 
pertencentes aos grupos sociais de menor poder aquisitivo.  

Para isso, organizou como primeiro acervo uma coletânea de obras 
literárias intituladas “Literatura em Minha Casa” para os alunos de 4ª e 5ª séries 
das escolas públicas do Ensino Fundamental. Os livros passam a ser, segundo 
orientações do projeto, de propriedade dos alunos, portanto, estes deveriam levá-
los para as suas casas e compartilhar a leitura dos mesmos com seus familiares. 
Eram obras de literatura infanto-juvenil variadas.  Dessa maneira o projeto 
objetivou apoiar o cidadão brasileiro no exercício de reflexão crítica e criativa.  

De acordo com dados encontrados no site do FNDE, na tentativa de 
melhorar o nível de leitura das crianças e jovens brasileiros, o projeto “Literatura 
em minha casa”, em 2001, favoreceu a 40 milhões de alunos de 4ª e 5ª série o 
acesso à leitura de livros da literatura infanto-juvenil. 

Em 2002, foram distribuídas 8 (oito)  milhões de coleções literárias, para 
alunos da 4ª e da 8ª séries do Ensino Fundamental e aos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), beneficiando mais de 126 mil escolas públicas. O 
orçamento para execução do projeto, conforme os indicadores do MEC, foi de R$ 
44 milhões, em aquisição de livros de literatura infanto-juvenil. 

Segundo informações obtidas pelo FNDE, o PNBE de 2003 obteve 
recursos financeiros no valor de R$ 110 milhões para investir na formação de 
leitores.  

Esses recursos, como afirma o Ministério, foram utilizados na aquisição de 
livros para o projeto “Literatura em minha casa”, que foram distribuídos em ações 
diferenciadas, beneficiando 3,4 milhões de estudantes matriculados na 4ª série de 
126 mil escolas públicas brasileiras; e, 2,9 milhões de alunos da 8ª série; e, ainda, 
um total de 463 mil alunos jovens e adultos que freqüentavam regularmente as 
escolas de Educação para Jovens e Adultos – EJA. 

O Programa beneficiou, também, neste mesmo ano, 724 mil professores 
que atuam no Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série; aproximadamente 20 mil 
escolas públicas em mais de 3,6 mil municípios foram atendidas pelo projeto 
“Literatura em minha casa”, assim, prescrevem os informativos do FNDE. 

No total, foram 258 títulos de obras de variados autores e gêneros 
literários, separados em coleções e acervos, de acordo com o beneficiário2. 
Conforme o divulgado pelo MEC, as coleções literárias foram distribuídas aos 
alunos e os acervos às bibliotecas escolares. 

Se ler, antes, era um privilégio de grupos restritos e um divisor de classes, 
hoje, com esta atitude política, tenta-se superar a defasagem de investimentos na 
área da promoção da leitura no Brasil e, dessa maneira socializar a leitura na 
sociedade brasileira. Para o MEC, a escola é vista como o local que deve garantir, 
à criança e ao jovem o acesso democrático ao livro. 

É sob essas novas circunstâncias que emerge e se afirma a leitura 
enquanto prática social. Por essa razão, o Ministério de Educação e Cultura 
(MEC), investiu e permitiu o acesso ao saber contido nos livros e isso justifica 
tamanho investimento. Portanto, o projeto “Literatura em minha casa”, trata-se da 
maior compra de livros de literatura, para distribuição gratuita, já feita no Brasil.  
                                                 
2 informações obtidas pelo FNDE e disponíveis no site www. fnde.gov.br 



 
 
Campanhas 

 
Com o tema “Vamos fazer do Brasil um país de leitores” o governo federal, 

como se pode ver nas propagandas televisivas, incentivou as famílias a 
participarem do dia-a-dia escolar dos seus filhos, sugerindo que pais, mães e 
responsáveis lessem para as crianças todos os dias, desenvolvendo assim, o 
prazeroso hábito da leitura compartilhada.  

Da mesma forma, através da lei de incentivos fiscais, incentivou empresas 
a patrocinarem projetos de leitura. Para isso, lançou a Campanha “Tempo de 
leitura” em 2001, que visou despertar o hábito da leitura em todo o Brasil. Com a 
Campanha o Governo Federal pretendeu sensibilizar governos estaduais, 
prefeituras, empresas e a comunidade, contando com a participação de escritores, 
artistas, pais, diretores, professores, alunos e bibliotecários, para que se 
dedicassem às oficinas literárias e à divulgação de obras lidas.   

Em 2005, o MEC lançou a Campanha “Viva Leitura” com a pretensão de 
alcançar 8,5 milhões de alunos de 4ª, 5ª e 8ª séries e Educação de Jovens e 
Adultos, suas famílias e amigos. A Campanha nasceu da intenção do MEC, MinC, 
UNESCO, OEI3, UNDIME4, Fundação Santillana em dar continuidade e 
mobilização ao Pró-leitura  nas atividades empreendidas durante o Ano Ibero 
americano da leitura, em 2005. A Campanha envolveu 21 países da Europa e 
Américas, todos com os mesmos objetivos: homenagear iniciativas de incentivo à 
leitura em todo o país; estimular, fomentar e reconhecer as melhores experiências 
relacionadas á leitura. 

 
 

Considerações Finais 
 

Embora todos esses Programas, Projetos e Campanhas apresentassem, 
na época da implantação, objetivos bem definidos no que diz respeito ao incentivo 
à leitura, não há análise de dados concretos que comprovem a eficácia dessas 
ações. 

Pelo exposto percebe-se que há a necessidade de se investir na melhoria 
da qualidade do ensino educacional brasileiro. Isso poderia ser feito através de 
maiores investimentos nas políticas públicas de incentivo à leitura com vista a 
recuperar o tempo perdido e colocar o País no circuito das idéias 
contemporâneas, entre as quais se destaca a luta pela universalização da 
cidadania.  

Urge a formação de uma sociedade leitora. A leitura é um dos meios que o 
indivíduo tem de se comunicar com o mundo, de ter contato com novas idéias, 
pontos de vista e experiências que talvez sua prática jamais lhe proporcionasse. 
Pois, não ler, traz prejuízos que vão desde o desenvolvimento pessoal e 

                                                 
3 Organização dos Estados Ibero-Americanos 
 
4 União dos dirigentes municipais 



profissional até a ampliação das desigualdades sociais. Assim, a leitura pode ser 
considerada um processo que está atrelado à educação de indivíduos. 

As ações não devem acontecer isoladamente é preciso que governo, 
escola e empresários se movam em parceria à promoção da leitura e que seja 
dada a ela o destaque merecido.  

Sendo assim, qualquer programa, projeto ou campanha que tenha a 
intenção de promover a leitura precisa olhar para os dois ambientes em que a 
criança costuma estar: a escola e a casa. Mas para que isso aconteça é preciso 
que haja vontade política para que tais programas obtenham resultados. 

 Conforme Serra (2003), a escola pública, como uma das formadoras das 
bases de uma sociedade leitora, por sua vez, tem um papel importante quanto a 
de criar uma cultura de valorização de bibliotecas públicas iniciando o aluno 
através da biblioteca escolar na prática social de partilhar acervos.  

Portanto, esta agência educativa precisa começar a questionar-se sobre a 
sua atuação na formação de leitores críticos e assumir o compromisso de 
despertar o gosto de ler e o hábito da leitura. É certo que as modificações 
existenciais contribuem para as mudanças sociais, mas, como afirma Kosik 
(1976), 

 
Na modificação existencial o sujeito do indivíduo desperta para as 
próprias potencialidades e as escolhe. Não muda o mundo, mas muda a 
própria posição diante do mundo”. A modificação existencial não é uma 
transformação revolucionária do mundo; é o drama individual de cada um 
no mundo. (p.78-79). 
 

O excerto anterior permite observar que na sociedade contemporânea, a 
leitura é valorizada como estratégia fundamental para o homem compreender, de 
forma crítica, os seus anseios e a realidade cotidiana em que está inserido, pois o 
mundo da leitura deve ser um mundo de liberdade intelectual e; considerando 
ainda, que, no processo de formação de leitores críticos, a escolas assume um 
papel primordial, que não pode ser ignorado, pois ela abre um leque de 
possibilidades para transformar os seus alunos em leitores, a atuação do governo, 
da sociedade e da escola, em relação à formação do leitor, é fundamental.  

Assim, os objetivos das políticas públicas de leitura devem estar 
relacionados ao contexto do processo ensino-aprendizagem, oportunizando aos 
sujeitos envolvidos penetrar no universo transformador da leitura.  

O poder público é parceiro deste processo não só por implantar políticas 
públicas para a formação de leitores, mas por criar condições de melhoria ao 
acesso ao livro. Assim, as políticas públicas de incentivo à leitura devem priorizar, 
a escola que é o espaço em que ocorre o processo ensino/aprendizagem.  

Sendo assim, espera-se que os programas e os projetos de incentivo à 
leitura tenham impacto sobre o ambiente onde as políticas públicas se efetivam, a 
escola. Segundo Perrotti (1990), existem três coisas distintas e que precisam ser 
enxergadas pelo Estado no momento da implantação de qualquer Programa: uma 
coisa é prover escolas e bibliotecas com livros. Outra é fornecer materiais 
bibliográficos e serviços de atendimento de qualidade à comunidade, e mais 
distinto ainda é o impacto sobre as condições de vida dos beneficiários dessa 



política no que se refere às dimensões educativas do fenômeno da leitura.  Ainda 
conforme Perrotti, 

 
Acreditar, nos nossos dias atuais, que soluções atentas exclusivamente 
aos níveis operacionais das questões culturais possam conduzir a novo 
estado de coisas é fechar os olhos a uma realidade extremamente 
cambiante, que não se rende a fórmulas passadas. Na verdade, a 
formação de leitores em nossos dias exige bem mais que possuir ou ter 
escolas e bibliotecas em pleno funcionamento. (p.17). 

 
Nesse contexto a questão é entender como se caracteriza a produção de 

conhecimento sobre a efetiva vida cultural do sujeito, entendida como o conjunto 
de práticas e atitudes que têm uma incidência sobre a capacidade do homem de 
estar no mundo e nele se situar, de se exprimir, e de se comunicar, dizer uma 
palavra verdadeira, transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de 
alguns homens, mas direito de todos os homens. (FREIRE, 1987).  

A vida cultural do individuo, não se faz apenas através do uso do chamado 
tempo livre e do dispêndio de dinheiro, mas comporta atitudes em períodos em 
que o que domina não parece ser cultural, como o tempo do trabalho, o do 
transporte, o das atividades de lazer e religiosas. Conhecer estas várias faces do 
cotidiano é, fundamental para a formulação de políticas públicas coerentes na 
área. 

O quadro relativo ao hábito de leitura no Brasil só poderá melhorar quando 
toda a postura do adulto relativa ao livro e à função dele na educação se 
modificar.  

Isto surgirá com a facilitação do acesso ao livro e melhores opções de 
leitura e de atividades em torno dela. 

O Estado precisa implantar uma política pública comprometida com os 
resultados para a sociedade. Avaliar a melhoria do estabelecimento de ensino no 
âmbito da leitura e da escrita, para saber se estão ou não alcançando os objetivos 
desejados pelos Programas, Projetos e Campanhas. 

A variedade de temas dos livros adquiridos, o número de empréstimos para 
alunos, professores e pais, o grau de conhecimento dos professores acerca dos 
livros, o estado de conservação da biblioteca, a quantidade e a qualidade dos 
textos produzidos por alunos e professores, tudo deve ser minuciosamente 
avaliado durante a execução de qualquer Programa. 

Os Programas e os Projetos devem ser acompanhados, assessorados 
dentro das escolas para que sejam implementados com eficácia. Isso significa 
dizer que deverá haver avaliações periódicas do trabalho desenvolvido pelo gestor 
de cada unidade escolar.  

As políticas públicas deveriam ser implantadas tendo em vista o bom 
resultados dos Programas. Saber se os Programas, Projetos e Campanhas de 
incentivo à leitura estão sendo suficientes para despertar o gosto pela leitura, na 
clientela atendida pelos programas. Saber, ainda, se houve ou não melhora dos 
níveis de leitura dentro das escolas, se as crianças e os jovens estão se 
apoderando dos mecanismos da língua culta com maior facilidade.  



A capacitação dos profissionais contratados para a administração das 
bibliotecas escolares, a capacitação dos professores como mediadores da leitura 
é tão necessária quanto os livros.  

A informação correta da intenção dos Programas, Projetos e Campanhas 
aos gestores, aos pedagogos e aos professores, se faz necessária, para que 
estes sejam implementados com segurança e seriedade. 

Essa é uma das principais alternativa para mudar o olhar sobre a leitura no 
interior da escola e fazer com que os estudantes tenham seus direitos 
assegurados através das políticas públicas de incentivo à leitura. 
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