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1 INTRODUÇÃO  

 
  Este projeto busca responder as seguintes questões de pesquisa: Quais ações e 
estratégias de incentivo à leitura na infância são realizadas em espaços escolares e não 
escolares, como bibliotecas e/ou centros culturais em diferentes países? De que modo 
as ações realizadas nesses espaços podem contribuir com a formação do público leitor 
infantil no Brasil? De que modo articular ações de incentivo à leitura e formação de 
professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental? Os países 
participantes na pesquisa, além do Brasil, são: Argentina, Uruguai, Estados Unidos e 
Nova Zelândia, considerando sobretudo as aproximações estabelecidas, em diferentes 
espaços acadêmicos e científicos, entre os pesquisadores envolvidos em ações e/ou 
projetos sobre leitura. 
 
2 METODOLOGIA  

 
A investigação de perspectiva qualitativa (GIALDINO, 2007) é realizada, em um 

primeiro momento, por meio de pesquisa documental (CELLARD, 2008) sendo que o 
corpus está sendo constituído a partir da recolha das informações disponibilizadas nos 
sites das bibliotecas e/ou centros culturais investigados nos países participantes, tais 
como, acervo infantil divulgado online, projetos, atividades, eventos direcionados ao 
público infantil, imagens e outras informações relevantes, com vistas a conhecer quais 
discursos e práticas estão presentes nesses espaços. Em um segundo momento, o foco 
da pesquisa volta-se para uma ação de incentivo à leitura realizada em cada país. Essa 
ação também passará a constituir o corpus de análise e os dados recolhidos por meio 
de registro escrito, fotográfico ou filmagem, buscando conhecer o espaço/ambiente em 
que a ação ocorre, o tempo de realização, o que é proposto, quem a propõe, quem a 
planeja, quem a patrocina, quem participa, de que modo participam, o que realizam e 
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em que condições a ação é proposta. e procedimentos de coleta de dados e 
procedimentos de análise.  

  
  

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   
 

Em março de 2016 foi publicada a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no 

Brasil realizada em 2015, pelo Instituto Pró-livro e pelo Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística - IBOPE Inteligência1. O objetivo principal da pesquisa foi conhecer 

o comportamento leitor medindo a intensidade, forma, limitações, motivação, 

representações e as condições de leitura e de acesso ao livro – impresso e digital – pela 

população brasileira. Participaram da pesquisa 5.012 entrevistados em 315 municípios, 

compreendendo a população residente no Brasil a partir de 5 anos de idade, alfabetizada 

ou não. A mesma foi realizada por meio de entrevistas domiciliares com aplicação de 

questionário no período de 23 de novembro a 14 de dezembro de 2015. Na pesquisa é 

considerado leitor a pessoa que leu ao menos um livro inteiro ou em partes nos últimos 

três meses que antecederam a pesquisa. É considerado não leitor a pessoa que 

declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos 

últimos 12 meses. Em relação aos motivos que levam a pessoa a ler, 25% dos 

entrevistados declararam ler porque gostam, 19% afirmaram que leem por atualização 

cultural ou conhecimento geral, 15% por distração, 11% por motivos religiosos, 10% por 

conhecimento pessoal, 7% exigência da escola ou faculdade, 7% por exigência 

profissional, 1% por outros motivos e 5% ou não sabem ou não responderam. Os 

resultados da pesquisa que questionam sobre os motivos de não gostar de ler são 

distribuídos da seguinte maneira: 43% das pessoas entrevistadas afirmaram que não 

leem por falta de tempo, 9% disseram que não leem porque preferem outras atividades, 

9% porque não têm paciência, 8% porque não têm bibliotecas perto de casa, 7% porque 

o preço do livro é caro, 5% porque não gostam de ler, 5% porque não têm dinheiro para 

comprar livros, 4% porque têm dificuldade para ler, 3% porque não têm lugar acessível 

para comprar, 3% porque não têm lugar apropriado para ler, 1% porque não tem acesso 

a internet e 1% não sabe ou não respondeu. 
                                            

1 As edições anteriores foram as seguintes: 2000 com 5.200 entrevistados em 44 municípios; 2007 e  2011 
com 5.012 entrevistas em 315 municípios. 
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Como dito, nosso interesse é identificar diferentes ações e estratégias de 

incentivo à leitura na infância realizadas em espaços escolares e não escolares, como 

bibliotecas e/ou centros culturais em diferentes países, a fim de propor ações que 

possam ampliar e qualificar os investimentos que vem sendo realizados no Brasil em 

relação à formação do leitor, para tanto estamos realizando um mapeamento, por meio 

de busca online, as diferentes ações de incentivo à leitura que são realizadas em 

bibliotecas e/ou centros culturais no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Estados Unidos 

e na Nova Zelândia; a fim de conhecer propostas de práticas de leitura realizadas com 

crianças em diferentes espaços tais como bibliotecas, centros culturais e outros, 

identificar o acervo infantil, que está disponível online nas diferentes bibliotecas e/ou 

centros culturais; analisar os espaços das bibliotecas e/ou centros culturais voltados para 

o público infantil por meio de imagens disponibilizadas online ou produzidas no decorrer 

da pesquisa e identificar os diferentes artefatos que constituem esses espaços, que os 

tornam ambientes voltados para incentivo à leitura, ou não; 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Pretendemos com os resultados desta pesquisa contribuir com as discussões que 

vem sendo realizadas sobre as práticas de incentivo à leitura na infância em diversos 

espaços educativos; bem como refletir criticamente sobre a realidade internacional e 

propor alternativas nacionais que fomentem políticas públicas e ações inovadoras, 

criativas e consistentes para enfrentamento dos problemas e fragilidades de um público 

leitor desde a infância. Além disso, essa pesquisa promove a ampliação e o 

fortalecimento redes nacionais e internacionais de investigação.  
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